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Lukijalle

Herään vapaammin, hengitän helpommin – tarinoita lyhytaikaishoidosta perheiden arjen raken-
tumisessa.  

Tarinoiden kautta perheiden omat kokemukset ja tuntemukset avaavat tilapäishoidon eli lyhyt-
aikaishoidon merkityksen sekä yhteiskunnallisen arvostuksen eri vuosikymmeniltä. Tarinat sisältä-
vät perheitä vahvistavia ja heikentäviä kokemuksia – elämän haavoittuvuus on niissä läsnä. 

Perheiden omasta näkökulmasta kertovat tarinat antavat arvopohdintoja niin perheen kohtaa-
miselle kuin yksilölliselle perhelähtöiselle toiminnalle. Tarinoista heijastuu yksilöllisyyden arvos-
taminen ja inhimillisen kohtelun merkitys. Tarinoista huokuu rakkaus erityistä tukea tarvitsevaan 
perheenjäseneen. Yhteistä tarinoissa on, että perheiden oman vaikuttamisen mahdollisuus ja ar-
jen tunteminen on ensisijaisen tärkeää perhekohtaisten palveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa. 

Kirjan julkaisemisen on mahdollistanut Kerttu Laineen testamenttilahjoitus. Kerttu oli mie-
hensä kuoleman jälkeen laatinut vuonna 1993 testamentin Kehitysvammaisten Palvelusäätiölle. 
Testamentin perustana on ollut hänen kuuden vuoden kokemus omaishoitajuudesta aviomiehel-
leen, joka oli vammautunut liikenneonnettomuudessa. Kerttu Laine koki omaishoitajan merkittä-
vyyden, ja omaishoitajan jaksamista tukevan tilapäishoidon tärkeyden. Laineen tahdon mukaisesti 
testamentin käytöllä tulee vaikuttaa läheisten tekemään hoiva- ja huolenpidon työn näkyvyyteen ja 
edesauttaa tilapäishoidon saatavuutta. 

Toivomme lukijoille siivittävät ajatuksia perheiden elämään ja elämästä kertoviin tarinoihin.
Kiitämme lämpimästi kaikkia tarinansa kirjoittajia ja kirjan valmistumiseen osallistuneita!

Kerttu Laineen (1921 – 2010) muistoa kunnioittaen

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö
Lyhytaikaishoitopalvelut
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Monessa perheiltä saamassamme tarinas-
sa on kerrottu Kehitysvammaisten Pal-
velusäätiön tilapäishoidon palveluista ja 
niiden merkityksestä perheille. Kokonai-
suudessaan voidaan todeta, että olemme 
onnistuneet tavoitteessamme järjestää 
perheiden eniten toivomaa palvelua, eli 
tilapäishoitoa.

Monenlaisia vaiheita on 25 vuoden ai-
kana läpikäyty. Vuonna 1989, jolloin per-
helomitus käynnistettiin, ei vaihtoehtoja 
laitoksissa tapahtuvan tilapäishoidon li-
säksi juuri ollut. Samoihin aikoihin säätiö 
alkoi rakentaa palvelukoteja ympäri Suo-
mea ja jokaiseen varattiin 1 – 3 paikkaa ti-
lapäishoidolle. 

Nyt neljännesvuosisata myöhemmin 
vaihtoehtoja on monenlaisia, sekä sääti-
össä että onneksi myös muiden toimijoi-
den tekemänä. Myös kunnat ja seutukun-

nat ovat entistä aktiivisemmin alkaneet 
kehittää omia ratkaisujaan kuntalaisten 
tarpeisiin vastaamiseksi.

Säätiön kotipaikalle Tampereelle alet-
tiin suunnitella kiinteää tilapäishoitoko-
tia niiden perheiden tarpeisiin, joille sopi 
paremmin kodin ulkopuolella tapahtu-
va palvelu. Oli joukko nuorten vanhem-
pia, jotka toivoivat lapsilleen samanikäis-
tä seuraa ja vaihtelua arkeensa myös tila-
päishoidon palveluna. 

Ideoinnin pohjalta syntyi 1993 Tulp-
paanikoti, joka toimi ensimmäiset vuo-
det Tampereen keskustassa. Tulppaani-
kodin perustamista vauhditti osaltaan 
Margit Åmanin testamentti, jolla katet-
tiin tilojen omavastuurahoitus. Nykyään 
Tulppaanikoti sijaitsee Tampereen Viini-
kan kaupunginosassa ja palvelee pääasias-
sa pirkanmaalaisia perheitä. Tulppaani-

Tarina Kehitysvammaisten 
Palvelusäätiön tilapäishoidosta

Anni Häme



7

Liisa, Aapo ja 
Jari-Matti Vuorio 
perhekuvassa. 
Aapo tekee läksyjä 
perhelomittaja 
Anne Raunion 
kanssa 2002. 

Kuvat Elina Leinonen
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kodin mallin mukaisesti päätettiin raken-
taa myös muita kiinteistä tilapäishoitoko-
teja kasvukeskuksiin. Seuraavaa yksikköä 
saatiin odottaa pitkään ja lopulta saatiin 
yhteistyössä Aspan kanssa rakennettua ti-
lat vuonna 2008 Helsingin Ala-Tikkuri-
laan. Koti sai nimekseen Citytulppaani. 
Nykyään Tulppaanikoti ja Citytulppaa-
ni ovat säätiön omistaman KVPS Tukena 
Oy:n palveluita.

Omaishoitajuus-kysymykset nousivat 
yhteiskunnalliseen keskusteluun 1990-lu-
vun alkupuolella ja tähän tarpeeseen vas-
taamiseksi säätiö sai Rayn avustuksen 
omaishoidon kehittämisprojektille vuo-
sille 1996 – 1999. Taustalla vaikutti myös 
palvelusetelikokeilu. 

Projektin myötä alettiin kehittää 
omaishoidon lomitusta kuntakohtaises-
ti sekä ryhmäpalveluja omaishoitajien va-
paiden ajoiksi. Yhtenä ryhmäpalveluna 
kehiteltiin ns. ryhmälomitusmallia, jossa 
useamman perheen lapset tulevat saman-
aikaisesti hoitoon sovittuina viikonlop-
puina. Tilat saatiin käyttöön esimerkik-
si kunnan päiväkodista. Projektin aikana 
käynnistetyt ryhmälomitukset toimivat 
Kemin ja Tornion alueella edelleen!  

Suurin osa asiakkaistamme on kehi-
tysvammaisia lapsia, nuoria tai aikuisia. 
Palvelun saannin edellytyksenä ei kuiten-
kaan ole kehitysvammadiagnoosi, vaan 

jokin erityisen tuen tarve. Vuonna 1997 
aloimme suunnitellusti toteuttaa perhe-
lomitusta Aivovammaliiton, Perhehoito-
liiton ja AHDH-liiton kohderyhmille. 

Kolmas merkittävä tilapäishoidon ke-
hittämisprojekti toteutettiin 2004–2008. 
Projektissa kehitettiin lyhytaikaisten per-
hehoidon mallia sekä erilaisia kulttuu-
ri- ja vapaa-ajan palveluja. Jälkimmäisessä 
keskityttiin erityisesti sisältöön ja niinpä 
erilaiset Teema- ja harrastekurssit eli lei-
rit palvelevat sekä lapsia että aikuisia eri 
puolella Suomea. Lyhytaikainen perhe-
hoito sai seurakseen pitkäaikaisen perhe-
hoidon kehittämishankkeen 2009 – 2011. 
Molempia ”uusvanhoja” perhehoidon 
muotoja Kehitysvammaisten Palvelusää-
tiö on toteuttaa usealla paikkakunnalla. 

Perheet ovat entistä tietoisempia oi-
keuksistaan ja osaavat myös vaatia pal-
veluilleen sisältöä. Ei riitä, että vanhem-
mat saavat kaipaamansa levon, vaan myös 
lapsien tulee voida viihtyä. Tämä on ol-
lut säätiössä yksi lähtökohdista: lapsen 
arki on voitava jatkua mahdollisimman 
hyvänä ja muuttumattomana myös tila-
päishoitojakson ajan, mielellään vähän 
extraakin sisältäen. Sisältöä tulee suun-
nitella yhdessä perheiden kanssa, heitä 
kuunnellen.

Tilapäishoidon palveluiden tuottami-
nen on haastavaa työtä monessakin mie-
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Anni Häme   
on toiminut 
tilapäishoidon  
tehtävissä säätiössä  
vuodesta 2000.

lessä. Perheet toivovat palveluilta jatku-
vuutta ja ennakoitavuutta, toisaalta on 
pyrittävä vastaamaan äkillisiin tarpeisiin. 
Asiakasryhmät jaksoille on suunnitelta-
va siten, että sopivaa seuraa riittää ja kai-
killa on turvallinen olo. Palveluissa eivät 
toimi ns. pakettiratkaisut, vaan palvelu-
jen muotoja ja sisältöjä on räätälöitävä se-
kä perheiden että kuntien tarpeiden mu-
kaisesti. Toteutamme tilapäishoitoa noin 
130 kunnan alueella ja kokemuksemme 
mukaan kuntien välillä on merkittäviä 
eroja siinä kuinka paljon ja millaista ti-
lapäishoitoa he kuntalaisilleen tarjoavat. 
Perheet, joita säätiön tilapäishoitopalve-
luiden piirissä on vuosittain keskimäärin 

600, ovat käytännössä hyvinkin erilaises-
sa asemassa riippuen siitä, missä kunnas-
sa asuvat. 

Kumppanimme ovat olleet ensiarvoi-
sen tärkeitä palveluiden kehittämisessä: 
Raha-automaattiyhdistys, kuntien viran-
haltijat, muut järjestötoimijat ja tietenkin 
perheet. Kiitokset kaikille mukana kulki-
joille.

Tänä päivänä tilapäishoito on edel-
leen hyvin ajankohtainen asia; laitoksia 
ollaan vihdoin, ainakin periaatetasolla 
purkamassa ja toimivat tukimuodot ko-
tona asumisen tukemisessa ovat ensiar-
voisen tärkeitä. Tarina tilapäishoidosta 
jatkukoon! 
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Kun aloitin työni Kehitysvammaisten 
Tukiliitossa kesällä 1989, perhelomittaja-
kokeilu oli juuri alkanut, sitä veti Hanne-
le Vuorinen. Lomitukselle oli valtava ti-
laus, ja kehitysvammaisten lasten perheet 
ottivat palvelun avosylin vastaan. Tuo-
hon aikaan tilapäishoitoa ei juuri ollut 
tarjolla, ja jos olikin, se järjestettiin yleen-
sä laitoksessa. Vanhemmat, jotka halu-
sivat hoitaa ja kasvattaa lapsensa kotona, 
eivät mielellään vieneet lasta laitokseen 
edes tilapäisesti.

Perhelomittaja tuli kotiin, oli siel-
lä vuorokaudet ympäriinsä ja hoiti vam-
maisen lapsen lisäksi myös sisarukset. Tä-
mä oli täysin uutta. Vanhemmat saattoi-
vat lähteä rauhallisin mielin pois kotoa 
esimerkiksi lomamatkalle. Perhelomitta-
jat saavuttivat vanhempien luottamuksen 
poikkeuksellisen nopeasti, vaikka van-

hempia varmasti jännitti lapsensa ja ko-
tinsa antaminen vieraan ihmisen haltuun.

Luottamuksen nopea syntyminen 
johtui ainakin kolmesta seikasta. Ensin-
näkin vanhemmat eivät useinkaan luot-
taneet laitokseen. Se oli vieras kulttuuri, 
kollektiivi, jossa lapsi menee muun virran 
mukana. Laitokselta puuttuivat kasvot, 
se ei ollut oikein kukaan. Perhelomitta-
ja sen sijaan kohtasi perheen kasvokkain 
ja sellaisena kuin se oli. Perheen ei tarvin-
nut sopeutua laitoksen kulttuuriin, vaan 
se eli omalla tavallaan, ja lomittaja sopeu-
tui perheen kulttuuriin. Usein lomittajas-
ta tuli perheen luottohenkilö, jota perhe 
aina toivoi lomittajakseen.

Luottamuksen syntymistä helpot-
ti myös se, että perhelomitus omaistaus-
taisen Kehitysvammaisten Tukiliiton toi-
mintana koettiin omaksi. Kolmas suuri 

Inhimillisen kohtaamisen 
ammattilaisia

Marjatta Tammisto
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syy olivat itse lomittajat. He saavuttivat 
perheiden luottamuksen omalla persoo-
nallaan. He menivät toisten kotiin ihmi-

sinä, ilman ammatillisen roolin muodos-
tamaa kuorta, ”työtakkia”. Lomittajat osa-
sivat kohdata ihmiset ja mennä perheisiin 

Perhelomittajia yhteiskuvassa Tulppaanitalolla 1990. 
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herkällä kuulolla, jolloin he myös pystyi-
vät elämään kussakin perheessä juuri sen 
perheen kulttuurin mukaista elämää. 

Perhelomituskokeilussa koulutettiin 
Suomen ensimmäiset perhelomittajat. 
Silloin herätti huomiota, että heidän jou-
kossaan oli myös yksi mies. Isät puhuivat 
siitä, kuinka hän osaa keittää lapsille kau-
rapuuroa aamuisin. Uskon, että hänen 
merkityksensä perheille oli suuri, koska 
hän tuli niin lähelle isän roolia. Isät eh-
kä havahtuivat omaan isän rooliinsa näh-
dessään, että heidän lapsiaan hoitaa mies. 
Hänellä oli myös ronski ote työhön, ja sii-
tä pidettiin. 

Olin vaikuttunut siitä, kuinka sitou-
tuneita perhelomittajat olivat työhönsä. 
He olivat innostuneita ja kokivat vahvas-
ti, että he tekevät todellista pioneerityötä. 
He näkyivät julkisuudessakin aika paljon 
ja olivat työssään monenlaisen arvioin-
nin kohteena. Mielestäni he onnistuivat 
tehtävässään ja roolissaan erinomaisesti. 

Avoimuus ja rehellisyys 
tärkeä osa työtä

En ollut rekrytoimassa tulevia lomitta-
jia, mutta jos olisin ollut, olisin kiinnittä-
nyt huomiota ainakin siihen, onko hakija 
psyykeltään joustava ja ulospäin suuntau-
tuva. Perhelomittajan työssä tarvitaan in-

tuitiivista kykyä ymmärtää, minkälainen 
kukin perhe on ja miten juuri siinä per-
heessä ollaan ja toimitaan. Olisin pannut 
merkille persoonallisuuden ja itseluotta-
muksen, sekä tarkkaillut, onko hakija so-
vussa itsensä kanssa. Myös avoimuus tun-
teissa ja kyky antaa jotakin itsestään ovat 
hyviä lomittajan ominaisuuksia, koska ne 
herättävät luottamusta. 

Perhelomittajan avoimuus ja rehelli-
syys ovat tärkeitä erityisesti perheen ke-
hitysvammaisen jäsenen näkökulmasta. 
Varsinkin sellaiselle kehitysvammaisel-
le, joka ei ole sanallinen ihminen, kehit-
tyy hyvä kyky lukea kehonkieltä, ilmeitä 
ja tunteita. Hän tekee niistä monenlaisia 
havaintoja, joista emme ole tietoisia. Me, 
jotka olemme tottuneet käyttämään pu-
hetta, kuvittelemme helposti, että se, mi-
tä sanomme, on kaikki. Kehitysvammai-
nen ihminen tietää, että näin ei ole, ja 
hän on usein tunteiden todellinen tulk-
ki. Oleellista vanhempien luottamukses-
sa perhelomittajaa kohtaan onkin lapsen 
suhtautuminen hoitajaan. Jos lapsi pitää 
lomittajasta vanhempien on helpompi 
luottaa häneen.

Kun nyt katson perhelomitusta ja 
muuta tilapäishoitoa yli kahdenkymme-
nen vuoden ajalta, näen niillä monenlai-
sia vaikutuksia. Ensinnäkin tilapäishoito 
on normalisoinut perheiden elämää. Kun 
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perhelomituskokeilu aloitettiin, puhut-
tiin vielä aivan yleisesti kehitysvamma-
perheistä. 

Tilapäishoidon ansiosta perheet ovat 
voineet edes vähän enemmän elää siten 
kuin niin sanotut tavalliset perheet ja to-
teuttaa omia tarpeitaan. Puhe kehitys-
vammaperheistä on loppunut, ja kehitys-
vammaisten lasten perheet nähdään yhä 
enemmän perheiksi perheiden joukossa. 
Kaikilla perheillä on omia tarpeita, ja ti-
lapäishoidon tarve on tarve muiden jou-
kossa. Tilapäishoito on tukenut vanhem-
pia jaksamaan kasvatus- ja hoitotehtäväs-
sään ja auttanut heitä kokemaan kehitys-
vammaisen lapsen osaksi perhettä. Yh-
teiskunnan taholta tuen saaminen on ol-
lut arvostuksen osoitus perheitä kohtaan. 

Vanhempien tukeminen tilapäishoi-
don avulla on edelleen äärettömän tär-
keää. Se lievittää ja ehkäisee uupumista 
ja auttaa jaksamaan. Olen kuvannut ti-
lapäishoidon merkitystä ympyrällä, jo-
ta kutsun negatiivisuuden kehäksi. Aluk-
si vanhempi hoitaa lastaan rakkaudes-
ta, mutta jos hän ei saa apua ja tukea, hän 
alkaa väsyä. Mitä pidempään hän on ti-
lanteessaan yksin, sitä enemmän hän vä-
syy. Väsymys nostaa pintaan syyllisyyttä 
ja kielteisiä tunteita. 

Vanhempi saattaa kompensoida esiin 
pyrkiviä kielteisiä tunteitaan pyrkimällä 

hoitamaan lapsensa täydellisesti, niin hy-
vin, ettei kukaan voi epäillä, ettei hän ra-
kasta lastaan. Ja näin hän uupuu yhä sy-
vemmin. Jos hän saisi apua ja tukea ar-
keensa ja tunteidensa sanoittamiseen, se 
auttaisi paljon. Tilapäishoito on mahdol-
listanut vanhempien, etenkin äitien, pää-
semisen pois negatiivisuuden kehältä. 

Kun kehitysvammaisten lasten van-
hemmat sanovat, että tilapäishoito on pe-
lastanut heidän perheensä, uskon sen täy-
sin. Sillä, että vanhemmat saavat väljyyt-
tä elämäänsä, on ratkaiseva merkitys per-
heen hyvinvoinnille. Tilapäishoito an-
taa vanhemmille mahdollisuuden hoitaa 
myös parisuhdetta. Kun arkeen saa etäi-
syyttä, on helpompi nähdä toinen puoli-
sona, ei vain lapsen vanhempana. 

Tilapäishoito on auttanut vanhempia 
harrastamaan, kokemaan erilaisia roole-
ja perheen ulkopuolella ja viettämään ai-
kaa vammaisen lapsen sisaruksien kanssa. 
Kaikki tällaiset asiat kannattelevat per-
hettä. Yhteiskunnallisesti perhelomituk-
sen ja muun tilapäishoidon suurimpia 
vaikutuksia on, että se on osaltaan joh-
tanut laitoshoidon kyseenlaistamiseen. 
Kun perheet ovat saaneet arvostusta ja 
tukea kotiin, se on lisännyt vanhempien 
kokemusta siitä, että koti on myös erityis-
lasten paikka, he ovat osa perhettä ja sen 
elämää. v

Marjatta Tammisto toimi
järjestöpäällikkönä  
Kehitysvammaisten  
Tukiliitossa 1989 – 2007.
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Maija syntyi perheemme esikoisena kym-
menen pisteen prinsessana vuonna 1970. 
Olin Suomen ensimmäisiä synnytyksessä 
mukana olleita isiä, mikä aiheutti paljon 
keskustelua ja ihmettelyä. Olimme on-
nemme kukkuloilla, ja kaiken piti olla hy-
vin, mutta jo Maijan elämän ensimmäis-
ten tuntien aikana tehtiin havainto, että 

hänellä on vakavia sydänongelmia. Myö-
hemmin ongelmia todettiin lisää. 

Yhdentoista kuukauden iässä häntä 
valmisteltiin sydänleikkaukseen, johon 
liittyvissä tutkimuksissa hänen alaraajan-
sa halvaantuivat pysyvästi. Alkoi vuosien 
sairaalakierre ja Maijalle tehdyt lukuisat 
operaatiot. Maija eli elämänsä ensimmäi-
set kaksi vuotta sairaalassa, enimmäkseen 
eristyksissä, vaikka kävimme häntä katso-
massa päivittäin kaksien lasiseinien takaa, 
kuten siihen aikaan oli käytäntö. 

Hän kehittyi hitaasti ja jäi pysyvästi 
hyvin pienikasvuiseksi. Hänellä oli neljä 
ensimmäistä elinvuottaan erityinen on-
gelma: hän ei suostunut syömään suun 
kautta, vaan ruoka ja lääkkeet annettiin 
katetrin avulla suoraan mahalaukkuun. 
Tähän ei koskaan löydetty kliinisen lää-
ketieteen keinoin selitystä. Selitys saat-

Maija – tilapäishoidon  
uranuurtaja

Mauno Alatalo
Helsinki
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toi olla varhaislapsuuden eristyksissä elä-
minen ilman rintaruokintaa ja kiintymys-
suhteita, ilman fyysistä yhteyttä äitiin ja 
muihin ihmisiin.

Maija kotiutui nelivuotiaana. Hän oli 
tiettävästi Suomessa ensimmäinen nenä-
letkun kanssa kotiutettu. Sairaalassa meil-
le näytettiin, miten nenäletku laitetaan. 
Se olikin tärkeää, koska vieressä olevan 
terveyskeskuksen henkilökunta kieltäy-
tyi auttamasta vedoten resurssien ja osaa-
misen puuttumiseen. Maijan kotihoidos-
ta ei olisikaan tullut mitään, jos olisimme 
olleet riippuvaisia ulkopuolisesta avus-
ta. Katetria kun jouduttiin laittamaan 
usein keskellä yötäkin. Hoitovaihtoehto-
jen puuttuessa äiti jätti työnsä, jotta Mai-
jan kotihoito oli mahdollista. 

Ensimmäiset vuodet kotona olivat ko-
ko perheelle todella rankkoja. Vaativan 
hoidon lisäksi suurimmaksi ongelmak-
si nousi Maijan ja koko perheen huonos-
ti nukutut yöt. Huoli tilanteen vaikutuk-
sesta koko perheen hyvinvoinnille kasvoi. 
Maijan ensimmäinen sisar on vain yksi-
toista kuukautta Maijaa nuorempi ja toi-
nen vajaa seitsemän vuotta. Ulkopuolis-
ta apua ei ollut. Ainoa, mutta tärkeä tila-
päishoitoapu tuli anopiltani, mutta hän-
kin oli yli 200 kilometrin päässä. 

Maijan lääkäri oli huolestunut mei-
dän jaksamisestamme, ja muiden vaih-

toehtojen puuttuessa hän järjesti Maijan 
kaksi kertaa kahden viikon ”tutkimuspai-
kalle” Rinnekodin kehitysvammasairaa-
laan. Ne olivat meidän ensimmäiset ko-
kemuksemme tilapäishoidosta. Sairaa-
laanhan voitiin ottaa vain lääketieteelli-
sin perustein – ei sosiaalisin. Maijalla ei 
tuolloin ollut vielä virallista kehitysvam-
madiagnoosia, mikä sulki kehitysvamma-
palvelut pois. 

Toisella kertaa Rinnekodin tilapäis-
paikka venyi neljään viikkoon, koska 
Maijan reisiluu oli mennyt poikki sängyn 
laitojen välissä. Maija kuitenkin kotiutet-
tiin Rinnekodista navasta varpaisiin kip-
sattuna useiden viikkojen ajaksi.

Integraatiotavoitteet eivät vielä tuo-
hon aikaan olleet normeina, eikä Helsin-
gissä niin sanotussa normaalissa päivä-
kodissa ollut yhtäkään kehitysvammais-
ta lasta. Siitä huolimatta menin Maijan ja 
hänen sisarensa kanssa, vähän kapinahen-
gessä, ilmoittamaan molempia vieressä 
olevaan päiväkotiin. Kohtasimme todel-
la ystävällisen ja ammattitaitoisen nuo-
ren päiväkodin johtajan, joka hallitsi ti-
lanteen. 

Hän selitti, että Maija tarvitsisi kah-
den lapsen paikan, mutta se ei olut sillois-
ten normien mukaan mahdollista. Häm-
mästyksekseni hän otti kantaa myös sii-
hen, että Maijan päiväkodissa olo voisi ol-
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la koko päiväkotiyhteisölle hyväksi. Hä-
nen arvonsa olivat aikaansa edellä. Myö-
hemmin kehitysvammaisia lapsia integ-
roitiin päiväkoteihin juuri kahden lapsen 
paikan periaatteella.

Helsingissä toimi Tyynelän päivä-
huoltola, johon Maija pääsi täytettyään 
neljä vuotta ja opittuaan juuri tuohon ai-
kaan syömään ilman nenäletkua. Tyyne-
lässä Maija pääsi myöhemmin myös mu-
kautetun erityisopetuksen piiriin. Päivä-

huoltola oli suuri helpotus koko perheel-
le ja mahdollisti myös äidin paluun työ-
elämään. Olimme Maijan hoitoon, kun-
toutukseen ja opetukseen todella tyyty-
väisiä.

Perheen kolmas lapsi syntyi, kun Mai-
ja oli noin 6,5-vuotias. Äiti jäi kotiin ja 
Maija oli päivät Tyynelän päivähuolto-
lassa. Elämä jatkui tasaisesti, siitäkin huo-
limatta, että jonkun lapsen kanssa lääkä-
rissä käytiin viikoittain. Maijalla oli usei-

Tyynelän päivähuoltola  
oli suuri helpotus.  
Kuva vuodelta 1976.
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ta sairaalajaksoja silmien ja korvien sekä 
toistuneiden keuhkokuumeiden johdos-
ta. Hänelle tehtiin myös useita isohkoja 
leikkauksia. Tilapäistä apua esimerkiksi 
lääkäreissä käyntien ajaksi saimme lähin-
nä ystäviltämme.

Kotihoito ja laitos nähtiin pitkään jo-
ko tai -ratkaisuksi, mutta vähitellen Hel-
singissä alettiin järjestää tilapäishoito-
paikkoja Sofianlehdon laitoksessa. Maija 
oli siellä muutamia lyhyitä jaksoja, jolloin 
muu perhe pääsi ”lomalle” ja tekemään 
sellaista, mihin Maija ei voinut osallis-
tua. Nämä tilapäishoitojaksot olivat ko-
ko perheen hyvinvoinnin ja jaksamisen 
kannalta todella tärkeitä. 

Olimme jo pitkään tiedostaneet, että 
on löydettävä jokin pysyvämpi ja perheen 
elämää normalisoiva ratkaisu. Kun Maija 
oli 9-vuotias, sovimme hänelle vuodeksi 
eteenpäin ohjelman, jonka mukaan hän 
oli muutaman viikon välein yhden viikon 
Sofianlehdossa. Erityisen hyvää ratkaisus-
sa oli se, että tiesimme etukäteen ”vapaat” 
viikot ja pystyimme suunnittelemaan elä-
mämme sen mukaan. 

Ongelmaksi tuli, ettei Maija voinut 
käydä päivähuoltolasta erityisopetukses-
sa, koska Helsingin normien mukaan ei 
saanut antaa päällekkäistä hoitoa. Soi-
tin sosiaalivirastoon ja kerroin, että kyse 
ei ole päällekkäisestä hoidosta, vaan toisi-

aan täydentävästä rinnakkaisesta hoidos-
ta ja mukautetusta erityisopetuksesta, jo-
hon laki velvoitti. Ja niin Maija oli tieto-
jeni mukaan ensimmäinen, joka sai käydä 
laitoksesta päivähuoltolassa erityisope-
tuksessa. 

Harjoitteluvuoden jälkeen Mai-
ja muutti pysyvästi Sofianlehtoon, jos-
ta hän kävi koulua, ja vietti viikonloput 
yleensä kotona. Myöhemmin Maija pääsi 
ensin Solakallion erityiskouluun ja sitten 
Käpylän peruskouluun. Hän oli tässäkin 
uranuurtaja, käymällä laitoksesta koulua.

Laitosratkaisun teko ei ollut helppoa, 
eikä sitä helpottanut laitoksen ankeus, 
vankilamaiset puitteet ja vähäinen päivä-
toiminta. Maijan etuoikeus 1980-luvul-
la oli käydä koulua, jossa oli hyvät ja am-
mattitaitoiset opettajat. Maijan äiti pääsi 
opiskelemaan uutta ammattia, erikoissai-
raanhoitaja-kätilöksi, ja sitä tietä uudel-
leen työelämään.

Vähitellen 1980-luvulla Sofianlehdos-
sakin kodinomaisuus ja päivätoiminta li-
sääntyivät. Samoin eri osapuolten yhteis-
toiminta kehittyi. Laitos, päivähuolto-
la, koulu, koti ja asumispalvelut täyden-
sivät toisiaan. Tilapäishoitoratkaisut eri 
muodoissaan tekivät tuloaan, samoin 
kotona hoidettavien vammaisten tuki ja 
omaishoitajuuden yhteiskunnallinen ar-
vo alkoivat saada ymmärrystä. v
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Muistan 1970-luvulta eräät vaalit, joi-
den ovensuukyselyssä satuimme olemaan 
haastateltavina. Silloin toiveeni uusille 
päättäjille oli: ”Vanhempien on saatava 
työstä vapaata lapsen sairastuttua.” 

Olin jo joutunut muutamia kerto-
ja ottamaan lomapäiviä tai keksimään 
jonkun oman vaivan, jotta saatoin men-
nä Jannen kanssa lääkäriin tai tutkimuk-
siin. Vasta muutama vuosi myöhemmin 
vanhemmilla oli mahdollisuus saada kak-
si palkallista vapaapäivää alle 12-vuoti-
aan lapsen sairastuttua. Janne sairasteli 
paljon, ja häntä tutkittiin kehityksen vii-
västymisen vuoksi. Näissä tilanteissa jom-
mankumman vanhemman oli voitava ol-
la mukana. Tällöin tarvitsimme vapaata 
töistä.

Janne syntyi keväällä 1967. Silloin äi-
tiysloma oli kahden kuukauden pituinen. 

Tilapäishoito – vanhempien 
voimavara

Kaarina Johansson
Helsinki
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Olin päässyt opiskelemaan sosiaalihoi-
tajaksi. Halusin toteuttaa koulutuksen, 
vaikka tiesimme, että Janne ei tule kehit-
tymään normaalisti. 

Kaupungilla tai järjestöillä 
ei ollut mitään tilapäishoitoa

Perheellämme oli onnea, koska mie-
heni äiti, Jannen Mumma, oli lupautu-
nut muuttamaan talouteemme, jotta sai-
sin opiskeluni suoritettua. Aloitin koko-
päivätyön vuoden kuluttua, ja Mumma 
jäi asumaan meille. Järjestelyä kesti vii-
si vuotta. Tilapäishoitoa tarvitsimme sil-
loin ani harvoin, koska Mumma oli käy-
tettävissä myös iltaisin ja viikonloppuina. 
Me vanhemmat saatoimme yhdessäkin 
mennä jonnekin niin halutessamme. 

Mumma muutti omaan kotiinsa ta-
kaisin, kun Janne sai kokopäiväisen päi-
vähuoltolapaikan viisivuotiaana. Silloin 
korostui tilapäishoidon tarve. Miehe-
ni työhön liittyi monia avec-tilaisuuksia, 
ja koska molemmat olimme työelämässä, 
enemmän tai vähemmän pakollisia iltati-
laisuuksia saattoi tulla yhtä aikaa. Saim-
me usein edelleen Mumman hoitamaan 
Jannea. Hän asui Hyvinkäällä, josta saat-
toi lyhyelläkin varoituksella ehtiä meille. 

Käytimme apuna jonkin verran mui-
takin sukulaisia, sillä Helsingin kaupun-

gilla tai järjestöillä ei ollut tarjota mitään 
tilapäishoitoa. 

Jannen kanssa oli vaikea liikkua esi-
merkiksi kaupoissa tai asioilla, hän oli 
kärsimätön ja nosti metakan, jos ei kul-
jettu niin kuin hän toivoi. Toivoin, että 
olisi joku paikka, johon lapsen voisi vie-
dä ”parkkiin” asioiden hoitamisen ajaksi. 

Myöhemmin 1990-luvulla ollessani 
työssä Kehitysvammatuki 57:ssä, sen toi-
mintana aloitettiin Lapsiparkki eli lyhyt-
aikainen tilapäishoito. Se toteutettiin pa-
rina päivänä tilassa, johon lapsen voi tuo-
da, tai kotiin menevänä muutaman tun-
nin hoitona. Yksi Lapsiparkin ajatus oli, 
ettei vanhempien tarvitse perustella park-
kitarvetta, saa mennä vaikka vain lenkille 
tai elokuviin. 

Olin Jannen lapsuusajan osapäivätyös-
sä, jolloin saatoin tulla töistä kotiin otta-
maan Jannea vastaan koulubussista kello 
16. Joskus olisi pitänyt olla töissä pitem-
pään tai mennä työstä suoraan jonnekin. 
Se ei onnistunut, ellei saanut kotiin vas-
taanottajaa. Mitään spontaania menoa 
ei voinut ajatellakaan. Joskus tuntui koh-
tuuttomalta pyytää Mummaa Hyvinkääl-
tä vain avaamaan ovea ja olemaan tunnin, 
pari Jannen seurana. 

Usein sanoinkin, kun vanhemmat va-
littivat, ettei yhteiskunta auta.  Mistä löy-
tyisi yhteiskunta, joka tulee meille avaa-
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maan oven kello 16, Janne tulee kotin 
koulusta.

Janne aloitti Marjatta-koulun seitse-
mänvuotiaana. Koulun toimintaan kuu-
lui kesäleiri. Se oli erinomainen mal-
li, koska toimintaa vetivät samat opetta-
jat ja ohjaajat, jotka olivat koulussa las-
ten kanssa. Oli turvallista jättää lapsi lei-
rille tuttujen ohjaajien hoitoon. Tosin he-
ti, kun leiri oli alkanut, aloimme ikävöi-
dä Jannea ja jännittää, miten hän selviy-
tyy siellä. Kerran soittaessamme ohjaaja 
vastasi: ”Me pärjäämme hyvin, kunhan 
vaan te pärjäätte.” Me vanhemmat aloim-
me näinä leiriaikoina toteuttaa yhteisiä 
kaupunkilomia, joita vieläkin ilolla muis-
telemme.

Marjatta-koulun jatkoksi oli perustet-
tu Ristola-yhteisö, joka toteutti aikuisuu-
teen tähtäävää koulutusta. Siihen kuului 
asumisharjoittelujakso, kuukausi syksyi-
sin ja kuukausi keväisin. Jaksot toteutet-
tiin Ristola-yhteisön tiloissa ja tuttujen 
ohjaajien hoidossa. Sekin tuntui turvalli-
selta mallilta ja oli vanhempien jaksami-
sen kannalta välttämätöntä. 

Janne hyötyi kovasti näistä molem-
mista opetukseen kuuluvista ”pakollisista” 
tilapäisjaksoista, ja me vanhemmat saim-
me pehmeän laskun Jannen kodista irrot-
tautumiseen. Kehitysvammaisen lapsen 
vanhempia on tuettava käyttämään tila-

päishoitomahdollisuuksia oman jaksami-
sen vuoksi ja kehitysvammaisen valmen-
tamiseksi tulevaan itsenäiseen elämään.

Kehitysvammaisten Tukiliitto oli 
aloittanut lomittajatoiminnan 1990-lu-
vulla. Se oli tosi tarpeellinen ja erin-
omainen toimintamalli vammaisten las-
ten perheille. Kehitysvammatuki 57 oli 
Helsingissä lomittajatoiminnan yhteis-
työkumppani. Perheet käyttivät lomitta-
jia mielellään ja olivat erittäin tyytyväisiä. 
Omaishoitolain voimaan tultua lomitta-
ja- ja tilapäishoitotoiminta on nähty laki-
sääteisestikin tarpeelliseksi. Hankintalaki 
on kylläkin vaikeuttanut lomituksen to-
teuttamista.

Jannen lapsuudessa ei vielä puhuttu 
omaishoidosta eikä tiedostettu vammai-
sen lapsen hoitamisen psyykkistä rasitta-
vuutta vanhemmille. Sitä ei otettu huo-
mioon minkäänlaisena perusteluna esi-
merkiksi kotihoidon tuelle. Kehitysvam-
mainen lapsi sitoo vanhempien psyykki-
siä voimavaroja, on oltava läsnä ja kuulol-
la koko ajan, vaikka varsinaista hoitotyö-
tä ei olisikaan. Jannen muutettua asunto-
la-asumiseen, huomasin että aivoihin tu-
li paljon vapaata tilaa. Tuntui ylelliseltä 
voida keskittyä tunniksi pariksi johonkin 
omaan tekemiseen. 

Muistui jostakin mieleen jäänyt lau-
sahdus: ”Niin rakasta, niin raskasta!” v
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Katri Lehtonen

Jannen lapsuudessa  
ei vielä puhuttu omaishoidosta,  
Kaarina Johansson kirjoittaa.
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Meidän perheemme on ollut mukana 
perhelomituksessa siitä asti, kun se alkoi 
Kehitysvammaisten Tukiliiton hankkee-
na. Kun kuulin hankkeesta liiton silloi-
selta toiminnanjohtajalta Sirkka Meri-
koskelta, ajattelin heti, että perhelomitus 
on meidän juttu. Sitä ennen ei ollut min-
käänlaisia mahdollisuuksia tilapäishoi-
toon, ei yhtään mitään. Tulppaanikotikin 
tuli vasta myöhemmin.

Hankkeessa koulutettiin perhelo-
mittajia. Kun he tutustuivat perheisiin, 
meillä kävi kaksi tulevaa lomittajaa. Toi-
nen heistä oli Eila Toppinen. Hänestä tu-
li meille perhelomittaja noin kahdeksi-
kymmeneksi vuodeksi, eli koko siksi ajak-
si, jonka käytimme perhelomitusta. 

Tyttärellämme Jaanalla on Rettin oi-
reyhtymä. Se diagnosoitiin vuonna 2000, 
Jaana oli silloin 30-vuotias. Sitä ennen 

olimme vuosikaudet kulkeneet lääkäril-
tä lääkärille, mutta mitään ei saatu selvil-
le. Lääkärit pitivät Jaanaa autistina. Kun 
suomalaiset lääkärit kävivät ulkomailla 
konferensseissa, he saivat tietoa Rettin oi-
reyhtymästä, ja sellainen sitten tunnistet-
tiin Jaanallakin.

Jaana ei puhu ollenkaan ja kommuni-
koi muutenkin vähän, mutta hän on ai-
na liikkunut hyvin, esimerkiksi hiihtä-
nyt ja pyöräillyt. Nyt vanhemmiten liik-
kuminen on alkanut kangistua ja hiljen-
tyä. Liikkumisen lisäksi hän ei pysty itse 
tekemään muuta. Päivätoiminnassa hän 
on kuitenkin käynyt 30 vuotta.

Kun ensimmäisen kerran saimme per-
helomittajan, läksimme mieheni Martin 
kanssa Rhodokselle. Se taisi olla vuonna 
1990. Kerrankin päästiin yhdessä! Siihen 
asti toisen oli aina jäätävä kotiin Jaanan 

Omaishoitajan tärkein palvelu

Ulla Lainio
Tampere
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kanssa. Tuntui mahtavan hyvältä päästä 
kahdestaan reissuun, etenkin, kun Jaana 
sai olla kotona ja nukkua omassa sängyssä.

Vaikka kahdestaan matkalle lähtemi-
nen tuntui hyvältä, se oli myös vaikeaa. 
Vaikka luotin Eilaan heti ensi näkemäl-
tä, jännitin, miten hän ja Jaana pärjäävät 
kotona. Kun palasimme kotiin, Jaana oli 

meitä vastassa hyvällä mielellä ja hymyil-
len. Eila oli keksinyt Jaanan kanssa kai-
kenlaista ajanvietettä. Vanhemmiten Jaa-
nalle on tullut kiukkuilua, mutta hyvin 
Eila on siitäkin selvinnyt. Aina, kun soit-
telin reissusta kotiin, taustalla kuului Jaa-
nan naurunkätkätys. Minulle oli tärkein-
tä, että hänellä menee hyvin.

On ollut mahtava kokemus, kun Eila 
on tullut taloon ja olemme voineet Mar-
tin kanssa lähteä luottavaisin mielin lo-
malle. Lähtiessämme laskin joskus leikkiä, 
että nyt Jaanalla on parempi hoito kuin 
normaalisti. Halusin aina Eilan meille 
perhelomittajaksi, ja yleensä se onnistui-
kin. Varasin seuraavan lomajakson hyvis-
sä ajois, mutta silti jännitti, saanko hänet.

Halusin Eilan meille perhelomittajak-
si, koska hänelle hoidettava on kaikkein 
tärkein. Lisäksi Jaanalle oli hyväksi, ettei 

Ennen Jaanan diagnoosin saamista  
Lainion perhe kulki vuosikaudet 
turhaan lääkäriltä lääkärille. 
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hoitaja vaihtunut. Eila on hyvin vastuulli-
nen, ja hän juttelee sellaistenkin ihmisten 
kanssa, jotka eivät voi vastata sanallisesti. 

 
Tilapäishoitoa tärkeämpää
palvelua ei ole

Alun jälkeen Jaana oli myös Tulppaaniko-
dissa tilapäishoidossa, ja minusta tuntuu, 
että nekin jaksot menivät hyvin. Jaana-
han ensin jännitti Tulppaanikotiin mene-
mistä kovasti. Näytti kuitenkin siltä, et-
tä hän koki Tulppaanikodin jaksot mu-
kavaksi vaihteluksi. En tietenkään osaa 
täysin varmaksi sanoa, mutta käyttäyty-
misen ja ilmeiden perusteella hän vaikut-
ti tyytyväiseltä. 

Olen ollut Jaanan omaishoitaja 
1990-luvun alusta asti. Tilapäishoito on 
omaishoitajalle niin tärkeä palvelu, ettei 
sen tärkeämpää olekaan. Olen ollut pal-
jon mukana omaishoitajien toiminnas-
sa ja nähnyt, ettei monille vanhuksille 
ole tilapäishoitopaikkoja. Ei niitä ole ko-
vin paljon kehitysvammaisillekaan. Tila-
päishoitopaikkoja on saatava lisää, ja jos 
tilapäishoitoa järjestetään ryhmissä, ryh-
mien on oltava pieniä.

Minun mielestäni kotona järjestettä-
vä tilapäishoito sopii vaikeavammaisille 
ja ennen kaikkea niille, jotka eivät juuri 
puhu tai kommunikoi muillakaan tavoil-

la. Heidän on helpointa olla kotona. Oli-
si myös tärkeää, etteivät hoitajat vaihtuisi.

Olen kokeillut Jaanan tilapäishoito-
na myös leirejä, mutta hänen on vaikea 
mennä uuteen paikkaan. Joskus alakou-
lulaisena hän oli leirillä Tukiliiton kurs-
si- ja leirikeskuksessa Mertiörannassa Jä-
mijärvellä. Hän ei syönyt siellä mitään, ja 
housut tippuivat jalasta, kun hän tuli ko-
tiin. Isompana kokeilin hänelle muuta-
man kerran leirejä, mutta ryhmät olivat 
liian suuria. Koska Jaana ei puhu, hän on 
ryhmässä aika avuton. Hoitajien olisi Jaa-
nan hoidon näkökulmasta olla pitänyt ol-
la kokeneempia. 

Nyt Jaana on muuttanut kotoa Pap-
pilanpuiston ryhmäkotiin. Odotin sinne 
sopeutumisesta vaikeaa, mutta se sujui ih-
meen hyvin. Sopeutumisessa auttoi var-
masti se, että hän pääsi välillä kotiin. Pap-
pilanpuistossa on päivätoimintaa, jos-
sa Jaana käy. On hyvä, ettei hän ole vain 
kodissaan. Palvelukodissa on niin paljon 
asukkaita, etteivät hoitajat juuri ehdi kes-
kittyä yhteen ihmiseen, mutta päivätoi-
mintaryhmässä on vain kahdeksan osal-
listujaa.

Muutosta on vähän toista vuotta. Ai-
kaisemmin suunnittelin, että kun hän 
on muuttanut, matkustelisimme Martin 
kanssa. Mutta nyt kun pääsisi, ei kerta-
kaikkisesti tule lähdettyä mihinkään! 
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Jaana Lainio on nyt muuttanut Pappilanpuiston ryhmäkotiin. – Kotona järjestettävä tilapäishoito sopii erityisen hyvin  
niille vaikeavammaisille, jotka eivät juuri puhu tai kommunikoi muillakaan tavoilla, Jaanan äiti Ulla Lainio pohtii.

Jaana Teräväinen
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Minulle on jäänyt mukavat muistot Ke-
hitysvammaisten Palvelusäätiön perhelo-
mituksesta, jota perheemme käytti vuo-
sina 1995 – 1999. Vuonna 1995 perhee-
seemme kuuluivat äidin ja isän lisäk-
si 12-vuotiaat kaksoset Sanni ja Tatu se-
kä seitsemänvuotias pikkusisko Susanna. 
Asuimme omakotitalossa Vantaalla. Li-
säksi noiden vuosien karvaisia kaverei-
ta perheessämme olivat kääpiövillakoira 
Bella ja myöhemmin kulkurikatti Chico 
ja borderterrieri Siru. 

Loma ei tullut mieleenkään

Kaksosemme syntyivät keskosina, ja hei-
dän syntymäänsä liittyi paljon sattumuk-
sia. Sanni sai syntymänsä yhteydessä ha-
penpuutteesta johtuvan keskivaikean CP-
vamman. Tatulla puolestaan oli Downin 

syndrooma ja vaikea, parantumaton sy-
dänvika. Hän oli myös autistinen. 

Lasten ollessa pienempiä meni vuosia 
ennen kuin oma loma tuli mieleenkään. 
Vietimme yhdessä lomia mummin mö-
killä ja kotona perheen kesken. Tatun vai-
kean sairauden, univaikeuksien ja haas-
teellisen käyttäytymisen vuoksi erilliset 
lomapäivät saati lomajaksot olivat hanka-
lia järjestää. Moneen vuoteen perhehoito 
ei onnistunut, ja asuntola- ja palvelukoti-
jaksoiltakin kokemukset olivat huonoja. 
Perhelomituksen alkaessa olin jo oppinut, 
että monin tavoin kiireiseen elämään tar-
vitaan hengähdystaukoja. Arjen pyöritys 
oli raskasta, vaikka se onnistuikin. Joskus 
olen ihmetellyt, kuinka jaksoimme niin-
kin pitkään ilman taukoja.

Olimme puolison kanssa kumpikin 
työelämässä; minä aluetyössä omaisjär-

Perhelomitus tuntui 
lottovoitolta

Merja Purhonen
Vantaa
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Purhosen ”sortin sakkia” kesällä 1999: Tatu, Sanni, Susanna ja Siru-koira.
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jestössä, mieheni luotsina Harmajalla. 
Hänen työvuoronsa jakautuivat työviik-
koon luotsiasemalla ja vapaaviikkoon ko-
tona. Elämä oli melkoista palapeliä ja ai-
kataulutusta. Vuonna 1995 tyttäret kä-
vivät läheistä peruskoulua, toinen kuu-
dennella ja toinen ensimmäisellä luokalla. 
Sannilla oli apunaan koulunkäyntiavus-
taja, joka toimi henkilökohtaisena avus-
tajana kouluajan ulkopuolella. Tatu puo-
lestaan kävi vaikeasti kehitysvammaisten 
erityisluokalla.

Erilaisen samanlaisen perheemme 
päivät olivat melkoista pyöritystä

Taksit tulivat ja menivät. Jumppari kä-
vi kotona kolmesti viikossa. Lisänä kont-
rollit, terapiat, lääkärit, lääkehoidot. Las-
ten harrastuksia kuljetuksineen oli mo-
neen suuntaan: uintia, ratsastusta, kuo-
roa, tanssia. Iltapäivisin Sannin avustaja 
toimi myös Tatun avustajana isän työvii-
kolla. Minä taas keskitin omat matkatyö-
ni isän vapaaviikolle. Homma rullasi päi-
västä päivään ja viikosta viikkoon. Varsin-
kin vanhempien yhteinen vapaa-aika oli 
kortilla. 

Erilaisen samanlaisen perheemme päi-
vät olivat melkoista pyöritystä, joten per-
helomituksen mahdollisuus tuntui lotto-
voitolta. Ensimmäisten perhelomitusjak-

sojen aikaan Tatun tilapäishoitoasiat al-
koivat olla paremmin. Oli löytynyt hyvä 
tilapäinen perhehoitaja, jonka luona hän 
kävi kerran kuukaudessa. Valvominenkin 
oli vähän helpottanut. Kesällä oli mah-
dollisuus perhehoitoon. Tatu ei enää ol-
lut ihan pieni poika, vaan jo varhaismurk-
ku. Perhelomitus toi yhden mahdollisuu-
den lisää tilapäishoidon järjestämismuo-
toihin.

Vanhemmille ei juuri järjestetty siihen 
aikaan vapaata lapsen liikuntavammai-
suuden takia. Vammaisjärjestöt tarjosivat 
joitakin vaihtoehtoja. Sanni ja Susanna 
kävivät kerran Invalidiliiton sisarusleiril-
lä, kerran muistan hakeneeni CP-liitosta 
lyhytaikaista lomitusavustusta. Kotimie-
henä ja apuna meillä toimi mummi vuosi-
en ajan. Hän pärjäsi tyttöjen kanssa myös 
pidempiä aikoja, mutta Tatulle oli aina 
mietittävä jokin muu ratkaisu. Sisarukset 
tarvitsivat myös lomaa toisistaan, tätä on 
tärkeää korostaa tänäkin päivänä.

Vuonna 1995 puoliso täytti tasavuo-
sia. Olin saanut tietoa perhelomituksesta 
Kehitysvammaisten Tukiliitosta ja työn-
kin kautta kuullut siitä. Ajatus, että joku 
tulisi meille kotiin ja hoitaisi koko sortin 
sakin kaikkine kuvioineen, meidän van-
hempien lomaillessa etelän mailla, tuntui 
utopistiselta ja ylelliseltä. Mutta totta se 
oli. Niinpä marraskuussa 1995 oli ensim-
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mäinen perhelomitusjakso, ja sen jälkeen 
vietimme viikon lomajakson suurin piir-
tein samaan aikaan viiden vuoden ajan. 
Kerran olimme lomalla tyttöjen kans-
sa Eilatissa Israelissa Tatun viettäessä laa-
tuaikaa perhelomittajan kanssa. Muina 
vuosina koko lapsikaarti ja karvakuonot 
olivat lomittajan hellässä huomassa.

Mitä näistä jaksoista on jäänyt mielee-
ni? Loman odotus oli joka syksyinen asia. 
Jaksoa varailtiin ajoissa ja sovittiin yksi-
tyiskohdista. Oli mukava kuulla Anni 
Raunion vastaus soittooni: ”Minä jo vä-
hän odottelin soittoasi.” Oli tärkeää, et-
tä hoitaja oli usein sama. Muistan ainakin 
Marjan ja Annin. Oli helpompaa käydä 
läpi asiat ja kuulumiset, kun lomittajalla 
oli vastassa tuttu perhe.

Tatu ei puhunut, joten kirjasin tark-
kaan tapoja, tottumuksia, käyttäytymis-
tä, tulkintaa. Selvittelin hänen lääkear-
senaalinsa ja toimenpiteet eri tilanteis-
sa. Tarkkaan laadittu ohjevihkoni saattoi 
joskus lomittajia vähän huvittaakin. Mi-
nulle se loi turvaa lomalle lähtiessä. Toki 
siskot osasivat kertoa lomittajalle veljen-
sä tavoista ja jutuista. Lisäksi olivat San-
nin jumpat, lasten koulunkäynti, kulje-
tukset ja kaikki muut kodin arkeen liitty-
vät asiat. 

Mietin, miten kummassa perhelomit-
taja oppii hallitsemaan kaikki erilaiset ko-

dinkoneet ja vempaimet, aina uudet sääti-
met ja systeemit. 

Lomat päättyivät aikanaan, ja reissu-
laiset palasivat kotiin. Ehkä jotain perhe-
lomituksen merkityksestä kertoo minul-
le mieleen jäänyt kotiinpaluu. Susannalta 
pääsi itku, kun perhelomittajan, taisi olla 
Marja, piti lähteä omaan kotiinsa Mänt-
sälään. Koko viikon ajan joku oli ollut 
kiireettömänä odottamassa, oli ollut ki-
voja hommia, rauhallista, olivat leiponeet 
pullaa ja sämpylöitä. En ottanut tätä epä-
luottamuksen osoituksena meille van-
hemmille, vaan luottamuksen osoitukse-
na ihanaa perhelomittajaa kohtaan. 

Perhelomitukset päättyivät osaltam-
me, kun Tatu muutti palvelukotiin vuon-
na 2000. Sen jälkeen hän vietti säännölli-
sesti joka toisen viikonlopun ja loma-ajat 
kanssamme. Linnunradan tuolle puolen 
hän lähti sitten lapsuudenkodista talvella 
2007. Olen järjestötyössä edelleen, mies 
puolestaan viettää kiireisiä eläkepäiviä. 
Tytöt ovat työelämässä, Sanni on asus-
tellut itsekseen jo kymmenkunta vuot-
ta ja kuopuskin on muuttamassa omaan 
asuntoon. Kulkurikatti Chico, 16 vuotta, 
on saanut seurakseen Sissi-neidin, ja Si-
ru-koira viettää myös eläkepäiviään. Ilok-
seni perhelomitusta toteutetaan edelleen 
eri puolella Suomea. Toivottavasti jatkos-
sakin. Teette tosi tärkeää työtä! v
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Kaivattu irtiotto  
arjen vaatimuksista

Liisa ja Jari-Matti Vuorio
Helsinki

Kuopuksemme Aapo sai kehitysvamma-
diagnoosin kaksivuotiaana vuonna 1993. 
Aapo-vauvan kehitys ei seurannut ison-
veljen ja isonsiskon tutuksi tekemää pol-
kua. Jo aika varhain aloimme epäillä, että 
edessä on jotakin odottamatonta.

Diagnoosin jälkeenkin elettiin taval-
lista lapsiperheen arkea, mutta jotain oli 
peruuttamattomasti toisin – alkoi elämä 
vammaisperheenä. Arkeen alkoivat kuu-
lua vaipanvaihdon ja päiväunien lisäksi 
terapiat, seurannat, tukiviidakko ja mo-
net muut uudet asiat. Tulevaisuus häm-
mensi ja ajoittain myös ahdisti. Kysymyk-
set nuorimmaisemme oikeanlaisesta päi-
vähoidosta, koulusta, tulevasta asumi-
sesta ja työstä – tulevaisuudesta yleensä – 
hiipivät mieleen.

Meille vanhemmille oli alusta alkaen 
selvää, että emme halua jäädä yksin uusi-

en asioiden kanssa. Haimme apua, ja si-
tä myös saimme. Vertaistuki muiden sa-
massa tilanteessa olevien perheiden kans-
sa auttoi monissa pulmissa. Myös sosiaa-
lityöntekijä tuli tutuksi ja tärkeäksi. Täy-
sin varmoja emme enää näin lähes parin-
kymmenen vuoden jälkeen ole, mistä tie-
to Kehitysvammaisten Palvelusäätiön 
perhelomituksesta meille ensimmäisen 
kerran tuli. Vahva ehdokas on silloinen 
sosiaalityöntekijämme Bettina. Tuolloin 
1990-luvun alkupuolella Helsinki antoi 
mahdollisuuden kymmenen vuorokau-
den perhelomitukseen vuodessa.

Olimme perhelomituksen käyttäjiä 
monen vuoden ajan. Muistelimme nyt jo 
nuorten aikuisten sisarusten kanssa, että 
puolisen tusinaa eri perhelomittajaa huo-
lehti vuorollaan kotijoukoista, kun me 
vanhemmat lomailimme. Monet hoita-
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Suvi-Tuuli Kankaanpää

jista olivat perheessämme useamman ker-
ran. Mieleen tulivat niin Anni, Irma, Lii-
sa kuin Seppokin.

Perhelomitus sopi meidän perheel-
lemme erinomaisesti. Meillä ei ollut sel-
laisia sukulaisia tai omaisia, jotka olisi-

vat voineet ottaa hoitovastuun kolmes-
ta lapsestamme. Kun isommat lapset tuli-
vat kouluikään, oli tärkeää, että koululais-
tenkin arki säilyi turvallisena. Vanhempi-
en lomat eivät aiheuttaneet erityisjärjes-
telyjä sen paremmin koulunkäyntiin kuin 
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harrastuksiinkaan. Taisipa olla niin, että 
nuo jaksot olivat tervetullutta laatuaikaa 
myös lapsille… 

Koko sisarusparvi muistaa vieläkin 
lämmöllä lomitusjaksoja. Isoveli tote-
si, että yksi hoitaja teki huippuhyviä il-
tapaloja kaikille ennen illan tv-elokuvaa, 
ja isosisko muisti olleensa pettynyt sii-
hen, kun hoitajan piti lähteä loman pää-
tyttyä pois – hoitajat kun olivat jaksaneet 
leikkiä ja touhuta eri tavalla kuin van-
hemmat! Ja Aapolle muistot uimahalli-
reissuista tai käynneistä Anni-hoitajan 
kanssa tämän kotona kissaa tervehtimäs-
sä nostavat vieläkin hymyn huulille.

Lomajaksomme vaihtelivat viikonlo-
pusta kymmeneen päivään. Toisinaan me 
vanhemmat matkasimme viikonlopuksi 
muutaman kilometrin päähän kotikau-
pungin hotelliin tai Tampereelle, pisin 
matka suuntautui Kiinaan 20-vuotishää-
päivän merkeissä.

Meille vanhemmille lomajaksot olivat 
kaivattu irtiotto arjesta ja sen vaatimuk-
sista. Vanhempana olemisen sijasta saa-
toimme elää vain puolisoina ja ladata ak-
kuja. Jo tieto siitä, että tällainen irtiotto 
oli jossain vaiheessa tulossa, auttoi jaksa-
maan. 

Emme epäröineet avata kotiamme uu-
sille hoitajille. Luottamus syntyi jo tu-
tustumisvaiheessa. Toki valmisteluja jak-

son onnistumiseksi piti tehdä, esimer-
kiksi laatia viikko-ohjelma kaikille ko-
tiin jääville. Mutta suursiivousta ei teh-
ty, eikä ruokia tarvinnut valmistaa etu-
käteen! Koti oli joka kerta palatessam-
me siistimpi kuin lähtiessämme. Iso asia 
oli sekin, ettei tarvinnut jännittää, sairas-
tuuko joku lapsista juuri matkan alla niin, 
että koko loma peruuntuu. Emme muista 
ainakaan näin jälkeenpäin koskaan edes 
soittaneemme lomalta kotiin. Kun kotio-
vi sulkeutui, jäi arki taakse. Luottamus 
on äärimmäisen tärkeää tämänkaltais-
ten palvelun onnistumiselle. Mikäli van-
hempia kaihertaisi huoli siitä, miten ko-
tijoukot selviävät, ei loma vastaisi tarkoi-
tustaan. 

Kun isommat sisarukset alkoivat selvi-
tä kotona omillaan, oli aika ryhtyä mietti-
mään muita tilapäishoitoratkaisuja. Tar-
ve tilapäishoitoon ei tietenkään poistu-
nut, mutta muut hoitomuodot alkoivat 
palvella muuttuneessa tilanteessa parem-
min.

Vielä vuosien jälkeenkin voi palauttaa 
mieleen sen helpotuksen, kun me van-
hemmat saimme katkaista silloin niin 
työntäyteisen arjen ilman huolta kotona 
olevien pärjäämisestä. Perhelomitus toi-
mi meidän perheellemme merkittävänä 
jaksamisen edistäjänä juuri silloin, kun 
arjen pyörittäminen sitä eniten vaati. v
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Tamperelainen Johannes Raukko ja lomittaja Eila Toppinen kävelyllä, kuva vuodelta 1992.

Auvo Mäkinen
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Emme ole kovin montaa kertaa päässeet 
nauttimaan tilapäishoidon tarjoamasta 
virkistyksestä, mutta ensimmäinen kerta 
oli ikimuistoisin. Silloin kesällä 2008 poi-
kani Nuutti oli 6-vuotias, ja en vielä mon-
taa kertaa ollut hänestä ollut erossa. Vir-
kistys tuli siis tarpeeseen! 

Olimme muuttaneet mieheni kanssa 
Espooseen vuotta aiemmin, ja kesti pit-
kään päästä niin sanotusti palveluihin 
kiinni. Poikani tuntui väsyvän kovasti ko-
din ulkopuolella tapahtuvasta laitosmuo-
toisesta hoidosta. Kaksi vuorokautta ker-
rallaan oli pisin aika, minkä saatoin kuvi-
tella hänet sinne jättäväni. Pidempiin jak-
soihin hän usein reagoi sairastumalla.  

Hieman emmin palvelun järjestämis-
tä ja sujumista, mutta kun kauan odotet-
tu loma oli tiedossa ja kaupungilta mak-
susitoumus saatu, varasin Kehitysvam-

maisten Palvelusäätiötä ajankohdan. Ta-
pasimme hoitajan kanssa muutamia päi-
viä ennen lomituksen alkua, sovimme yk-
sityiskohdista ja kerroin hänelle Nuutin 
tavoista. 

Kohtaamisen jälkeen olin huojentu-
nut: hoitaja oli asiallinen, ammattitai-
toinen, reipas ja mukava. Kyllä me hä-
nen haltuunsa uskaltaisimme jättää po-
jan ja talon. Oli ihanaa, kun hoitaja suh-
tautui isohoitoiseen lapseen myönteises-
ti. Oman liikkumisen puute, runsas epi-
lepsialääkitys, ruokinta pumpun kautta ja 
kommunikointi ilmein eivät aiheuttaneet 
voihkintaa, parahtelua, sääliä tai itsesää-
liä. Tästä kyllä selvittäisiin. 

Heinäkuussa pääsimme viimein odo-
tetulle, ensimmäiselle lomalle mieheni 
kanssa kahden. Se oli meidän häämat-
kamme! Hoitajasta ja talonvalvojastam-

Ikimuistoinen lomamme

Annika Airasmaa-Aaldijk
Espoo
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me oli myös yllättävä kullanarvoinen apu. 
Kesken matkan olin unohtanut vasta saa-
mani luottokortin PIN-koodin. Hikoi-
levin käsin painelin väärän koodin kerta 
toisensa jälkeen. Kohta jos en muistaisi 
oikeaa, emme saisi autoa lainkaan. Vuok-
rafirmakin oli menossa kiinni. Jostain 
syystä laitteet eivät mieheni korttia hy-
väksyneet ollenkaan, koska siihen liitty-
vät päivitykset eivät olleet periranskalai-
selle maaseudulle ehtineet. 

Onneksi muistin lomittajamme! Oh-
jeiden mukaan toimien hän löysi erään 
piirongin laatikosta oikean koodin, auto 
luovutettiin meille ja pääsimme tien pääl-
le. Matkamme meni hienosti, ja kotiin 
tullessamme talo oli pystyssä, lapsi virkeä 
ja hyvävointinen ja puutarhakin kukoisti.  

Viimeisen lomituksen saimme kun-
nan myöntämänä, kun meillä oli jo yksi 

vauvakin talossa ja Nuutti 8-vuotias kou-
lulainen. Melkein suostuimme jo pie-
nemmänkin hoitajalle jättämään, koska 
olin sillä hetkellä valvomisesta ja uudes-
ta raskaudesta melko väsähtänyt. Arvasin, 
että hoitaja olisi vauvan kanssa pärjännyt, 
mutta pelkäsin, että me vanhemmat em-
me pärjäisi ilman vauvaa. Lähdimme siis 
matkaan kolmin, yksi salamatkustaja mu-
kana. Kaikki meni jälleen moitteetta.  

Toivoisin, että jokaiselle perheelle oli-
si mahdollista saada oma lomittaja.

Nyt meillä on kaksi pientä villiä tyt-
töä ja 11-vuotias Nuutti-poika. Välillä 
unelmoimme siitä, että tekisimme ihan 
pikkiriikkisen matkan kahdestaan… v

Nuutti menehtyi 28.10.2013.
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Olemme eläneet Rasmuksen tilapäishoi-
dossa monenlaisia vaiheita, mutta puo-
litoista viime vuotta hän on käynyt tila-
päishoidossa Jyväskylästä Ylisen hoiva- 
ja kuntoutuslaitoksessa Ylöjärvellä. Ras-
mus on nyt 12-vuotias. Hän vammautui 
synnytyksessä hapenpuutteen takia, to-
sin syy on virallisesti selvittämätön. Puo-
litoistavuotiaana hänet diagnosoitiin vai-
keasti kehitysvammaiseksi, ja Ylisellä hä-
nellä on todettu myös autismi.

Eri kaupungeissa eri käytännöt

Kun Rasmus todettiin vaikeasti kehitys-
vammaiseksi, asuimme Helsingissä. Kau-
pungin sosiaalityöntekijä otti meihin yh-
teyttä ja kertoi omaishoidon tuesta ja pal-
veluista, joita voisimme hakea. Rasmus 
aloitti tilapäishoidon noin kolmevuoti-

Ihana ikävän 
tunne

aana. Aluksi hän oli hoidossa päivän ja 
pisimmillään neljä päivää. Saimme tila-
päishoitoa tarpeen mukaan.

Kun muutimme Jyväskylään, tila-
päishoitoon tuli yli vuoden tauko. Jyväs-
kylässä tilapäishoitoa ei olisi tarjottu, el-
lemme olisi osanneet kysyä sitä itse. Meil-
lä oli vain omaishoidon lomitusta kahte-
na päivänä kuukaudessa. Myös Rasmuk-
sen isovanhemmat hoitivat häntä, mutta 
mitä vanhemmaksi hän tuli, sitä haasta-
vammaksi hänen käyttäytymisensä muut-
tui, ja nyt isovanhempien mahdollisuu-
det hoitaa häntä alkavat olla jo rajoilla.

Aika Jyväskylässä ennen tilapäishoi-
don saamista oli niin raskasta, että sitä 
on vaikea hahmottaa jälkikäteen. Meitä 
vanhempia väsytti Rasmuksen käyttäyty-
misen arvaamattomuus ja aggressiivisuus, 
jatkuva varuillaan oleminen ja valvonta. 

Annu Sankilampi ja Aaro Vuotila
Jyväskylä
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Myös Rasmuksen ekolalia, asioiden taha-
ton toistelu, väsyttää, koska hänen kans-
saan joutuu käymään samat keskustelut 
monta kertaa päivässä; omatkin ajatukset 
alkavat kiertää kehää. Meillä on myös pal-
jon pyykkäämistä, eivätkä vaatteet tahdo 

riittää niissä vaiheissa, kun Rasmuksella 
on kakka- ja pissisotkuja.

Aloimme palaa loppuun, ja omaishoi-
don lomitus pidennettiin viikoksi kuu-
kaudessa. Tästä on noin kuusi vuotta, 
Rasmuksen pikkusisko Peppi oli silloin 

Jari Luomanen
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noin yksivuotias. Kun Peppi syntyi, pel-
käsimme, ettei hänelle jää ollenkaan ai-
kaa, koska jouduimme elämään koko ajan 
Rasmuksen ehdoilla. Joskus tuntui, ettei 
meillä kummallakaan ole omaa elämää, 
vaan elämme Rasmuksen elämää. 

Oli saatava apua ennen kuin  
jotain hirveää tapahtuu

Meillä on koko ajan ollut hoidettavana 
myös työmme yhteisessä teatterissamme. 
Työ on liikkuvaa, koska esityksiä on eri 
puolilla Suomea, ja esitysmatkoille pää-
semisessä on oma järjestelynsä. Toisaalta 
olemme voineet purkaa Rasmukseen liit-
tyviä tunteita ja tilanteita teatterityössä. 
Jälkeenpäin sen huomaa selvästi esimer-
kiksi Aaron tekemissä lauluista ja Annun 
kirjoittamista näytelmistä. 

Vähän ennen kuin Rasmus sai paikan 
Yliseltä, voimien loppuminen kärjistyi. 
Oli saatava apua ennen kuin jotain hir-
veää tapahtuu. Tuntui hölmöltä, että piti 
uhkailla ja olla täysin lopussa ennen kuin 
apua tuli. Kun Rasmus sitten alkoi käydä 
Ylisellä, huomasimme muutaman ensim-
mäisen kuukauden aikana, että fyysiset ja 
henkiset voimat alkavat palata. Rasmus 
on Ylisellä kaksi viikkoa ja sitten kaksi 
viikkoa kotona. Säännöllinen sykli auttaa 
jaksamaan hänen kanssaan, sillä hän tar-

vitsee apua aivan kaikessa, ja häntä on val-
vottava koko ajan. 

Voimien palaamisen tunsi yksittäisistä 
asioista. Tuhoisat ajatukset lientyivät, ja 
kyky nähdä kauneutta ja uusia mahdolli-
suuksia palasi hiljalleen. Väsymyksen hel-
pottaessa suhde itseen ja Rasmukseen al-
koi parantua. Rasmuksen käyttäytymistä 
oli helpompi kestää, ja pohjattomasta vä-
symyksestä kummunnut viha alkoi hellit-
tää. Ei tehnyt enää mieli nipistää tai pur-
ra takaisin, kun Rasmus nipisti tai puri. Ei 
tarvinnut enää vihaisena ja pettyneenä ih-
metellä, miten minusta on tällainen tul-
lut, kun persoonasta alkoi päästä näky-
viin se puoli, jonka jälleen tunnisti omak-
si itsekseen. 

Myös parisuhde alkoi voida parem-
min. Kun emme enää ole niin väsyneitä, 
ehdimme huomata toistemme tunteet ja 
tunnelmat. Pystymme kysymään toisil-
tamme, miten sinä jakselet. Ja vaikka elä-
mässä olisi välillä vaikeita hetkiä, niin tie-
to, että Rasmuksella alkaa taas pian kah-
den viikon hoitojakso, auttaa. Että sitten 
on taas helpompaa.

Kun Rasmus lähti Yliselle, oli iha-
naa, että häntä tuli hirveä ikävä. Se ker-
toi, että Rasmus on rakas. Ikävä oli hyvä 
ja tervetullut tunne. Kaiken kaikkiaan al-
koi tuntua siltä, että tässähän on omaakin 
elämää, ja se on omassa hallinnassa. Nyt 
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meitä auttaa jaksamaan esimerkiksi se, et-
tä kummallakin on omaa tekemistä. Aa-
ro kalastaa, liikkuu luonnossa ja keräilee 
luonnonantimia, Annu käy kuntosalilla.

Hoitoon jättäminen jännittää aina

Rasmuksen tilapäishoito Ylisellä on kun-
touttavaa, ja hän käy siellä kouluakin. Jy-
väskylässä hän käy näkövammaisten kou-
lua, jossa on erityisopetusta. Autismin 
kannalta kahden koulun käyminen on 
vaikea asia, koska kahden eri koulun li-
säksi Rasmuksella on kahdet eri koulu-
avustajat ja kaksi eri opettajaa. Joka tapa-
uksessa Ylisen jaksoista on ollut hyötyä. 
Aikaisemmin esimerkiksi pyrimme vält-
tämään tilanteita, joissa Rasmus saa raiva-
rin. Ylisellä on pyritty vahvistamaan hä-
nen kykyään sietää pettymyksiä niin, et-
tä raivarin voi antaa tulla ja sitten mennä. 
Tavoite on, että jatkossa niistä pääsisi hel-
pommin ohi. 

Autismidiagnoosi taas auttaa ymmär-
tämään Rasmuksen käyttäytymistä uu-
desta kulmasta, ja otimme Yliseltä käyt-
töön tavan kertoa Rasmukselle, mitä ta-
pahtuu: ”Nyt tehdään tätä ja seuraavak-
si tätä.” Näin hänet pystyy pitämään vai-
keissakin oloissa kuosissa ja hänen raiva-
rinsa pysyvät poissa. Menetelmä oli tes-
tissä Lontoon-matkalla, ja vaikka se ei 

meille vanhemmille varsinaista lepoa ol-
lutkaan, kaikki meni hyvin. Oli mahtavaa 
nähdä, mitä Rasmuksen kanssa pystyy te-
kemään. 

Rasmuksen jättäminen Yliselle hoi-
toon jännittää aina välillä. Siihen, missä 
tunnelmissa jätämme hänet sinne, vaikut-
tavat ihan pienet asiat: kuka hänet ottaa 
vastaan, minkälainen persoona vastaan-
ottaja on, kyseleekö hän mitään tai hy-
myileekö. Joskus meillä on ollut oikais-
tavaa lääkityksen antamisessa, mutta pu-
humalla on päästy eteenpäin. Luottamus 
niihin ihmisiin, jotka Rasmusta hoitavat, 
on iso asia. Itse olemme pyrkineet ole-
maan mahdollisimman avoimia ja sano-
maan asioita rehellisesti, koska ajattelem-
me, että mitä enemmän Rasmusta hoita-
vat ihmiset tietävät toiveistamme, sitä pa-
rempaa hoitoa hän saa.

Kun Rasmus on Ylisellä, saamme nu-
kuttua riittävästi ja voimme tehdä nii-
tä asioita, joita Rasmuksen kotona olles-
sa ei voi tehdä. Voimme olla rauhassa Pe-
pin kanssa, siivota kunnolla, remontoi-
da, pestä Rasmuksen pyykit, ajaa nur-
mikon ja hoitaa töitä sekä muita asioita. 
Tuntuu, että tuon kaksi viikkoa hengittää 
helpommin ja herää vapaammin. Jos Ras-
muksen tilapäishoito olisi vain pari kol-
me päivää kuukaudessa, ei meidän perhe 
enää olisi tässä tällä tavalla. v
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Arkipäivät Ipon kanssa alkavat herätyk-
sellä ennen seitsemää, koska aamutoimet 
pukeutumisineen kaikkineen vaativat ai-
kansa. Kun taksi puoli kymmeneltä tulee 
pihaan, olemme kuosissa ja poika lähtee 
päivätoimintaan Hempankaaren toimin-
takeskukseen. 

Kun Ipo on lähtenyt, minulla on neljä 
tuntia omaa aikaa, koska en ole tällä het-
kellä työelämässä. Käyn asioilla ja hoidan 
hoidettavat, teen kotitöitä, saatan käydä 
uimassa. Välillä olen tosi väsynyt, koska 
paljon menee öitä siihen, että Ipo valvoo. 
Jos saan nukutuksi, uneni on katkonaista, 
sillä olen unen läpikin koko ajan kuulolla.

Olen ollut Ipon omaishoitaja jo vuo-
sia. Hoidin häntä ensin kolme vuotta ko-
tona hoitovapaalla. Sen jälkeen Ipo me-
ni perhepäivähoitoon ja minä kävin päi-
vätöissä sihteerinä. Vuonna 2009 firma 

myytiin ja yt-neuvottelujen seurauksena 
jäin työttömäksi. Elämäntilanteeni sallisi 
vaikkapa osa-aikatyön tekemisen sillä ai-
kaa, kun Ipo on Hempankaaressa, ja toi-
voisinkin saavani töitä.

Ipo on syvästi kehitysvammainen ja 
vaikeasti monivammainen. Hänellä on 
vaikea epilepsia, johon on neljä lääkettä 
päällekkäin, eikä hänellä ole istumatasa-
painoa, vaan hän on vartaloltaan veltto. 
Periaatteessa minulla on Ipossa hoidetta-
vana 25-vuotiaan nuorukaisen kropassa 
kaikilta tarpeiltaan vastasyntynyt vauva: 
syötettävä, juotettava, kannettava, vai-
poilla. 

Ipo on käynyt tilapäishoidossa Ylisen 
palvelukeskuksessa. Kun hän alkoi käydä 
Ylisellä, sitä sanottiin vielä keskuslaitok-
seksi. Käsitykseni laitoksista oli syntynyt 
uutiskuvista, joissa näytettiin vääntyneitä, 

Sari Ervasti
Nokia

Perheemme hyvinvoinnin 
edellytys
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kehitysvammaisia lapsia laitoksen häkki-
sängyissä Ceausescun-aikaisessa Romani-
assa. Ipo oli tässä vaiheessa 5-vuotias, ja 
silloinen jumppari ehdotti, että menisim-
me tutustumaan Yliseen. Olin hyvin vä-
synyt, koska minulla oli avioero meneil-
lään, tarvitsin Ipolle tilapäishoitopaikan. 

Olin yllättynyt siitä, ettei Ylinen vas-
tannut ollenkaan mielikuvaani laitokses-
ta: siellä olikin kodinomaista. Huoneita 
oli remontoitu hyvin sieviksi, oli kauniit 
verhot ja kaikkea. Sanoin jumpparille, et-
tä voimmehan me kokeilla. Ipo oli siellä 
ensin yhden yön, ja muistan, että minun 
teki mieli soittaa pois lähtiessäni jo por-
tilta, onko kaikki hyvin. 

Ipo kävi Ylisellä säännöllisen epäsään-
nöllisesti, tarpeen mukaan. Nyt hän on jo 
vuosia ollut Ylisellä parillisten viikkojen 
keskiviikosta perjantaihin, eli joka toi-
nen viikko kaksi yötä ja kolme päivää. Li-
säksi saan käyttää Ylistä tarpeen mukaan, 
periaatteessa niin paljon kuin tarvitsen. 
Nokian kaupunki ei ole koskaan sano-
nut, etten saisi käyttää Ipolle tilapäishoi-
toa. Minulla on mielikuva, etteivät kaikki 
kunnat ole yhtä joustavia.

Olen tyytyväinen meidän tilapäishoi-
toon. Saan Yliseltä riittävästi Ipoa kos-
kevaa tietoa, ja siellä kuunnellaan, mitä 
minulla on kerrottavana. Meillä on reis-
suvihko, joka Ylisen lisäksi kulkee ko-

din ja Hempankaaren välillä. Siihen kir-
jataan tärkeät asiat, kuten vatsan toimin-
ta ja pissaamiset, nukkumiset ja valvomi-
set, pesulla käymiset, syömiset ja juomi-
set. Jos on jotakin tavallisuudesta poikke-
avaa, soitetaan. Olen myös sellainen äi-
ti, joka soittaa tilapäishoidon aikana joka 
päivä, että miten menee. Luotan siihen, 
että Ipolla menee hyvin, sillä jos ei menisi, 
Yliseltä ilmoitettaisiin siitä minulle. Soit-
telussa onkin kysymys vain omasta mie-
lenrauhastani.

Vaikka henkilökunnassa on vaihtu-
vuutta, joukossa on muutamia tuttuja ja 
turvallisia työntekijöitä. Ylisellä on myös 
oma lääkäri, mikä on hyvä asia. Jos Ipon 
reseptit pitää uusia, laitan ne hänen mu-
kanaan Yliselle, ja ne tulevat uusittuina 
takaisin.

Tilapäishoito perustuu luottamuk-
seen. Vanhempien on voitava luottaa sii-
hen, että hoito on kunnollista ja osaavaa. 
Jos Ipolle tulee epilepsiakohtaus tai nou-
see kuumetta, Yliseltä ei ensimmäiseksi 
soiteta minulle, että hae poika pois. Tie-
dän, että he osaavat hoitaa tilanteen, kos-
ka siellä on lääkäri, lääkkeet ja osaava hen-
kilökunta. Heillä on monissa asioissa pa-
rempi asiantuntemus kuin yliopistosai-
raalan infektio-osastolla, jonka henkilö-
kuntaa ei ole koulutettu hoitamaan eri-
tyistarpeisia potilaita. Ipo tulee Yliseltä 
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kotiin aina hyväntuulisena, hän on syö-
tetty ja juotettu puhdas poika. 

Kun olin hiljattain lonkkaleikkauk-
sessa, Ipo joutui olemaan Ylisellä seitse-
män viikkoa. Se oli pisin aika, jonka olen 
ollut hänestä erossa. Minulle se oli tuski-
en taival, mutta tilanteelle ei voinut mi-
tään, koska olin toipumisvaiheessa täysin 
käyttökelvoton. On kuitenkin ihan hyvä 
hoksata, että me äidit emme ole korvaa-
mattomia, vaan muutkin osaavat hoitaa 
meidän lapsiamme. Kun kävin katsomas-
sa Ipoa, itkeä tihrustin ikävissäni, mutta 
poika oli varmasti ihan tyytyväinen, että 
onpa kiva, kun saa välillä olla muuallakin. 

Lonkkaleikkauksen jälkeen minua 
kyyditsi Yliselle Ipon sisko, tyttäreni  
Michele eli Minttu. Jos jonakin päivä-
nä en voinut itse soittaa Yliselle ja kysyä 
kuulumisia, Minttu soitti sinne. Hän on 
aina ollut hyvin suojeleva isosisko Ipolle.

Siitä asti, kun Ipon isä ja minä ero-
simme, Ipo, Minttu ja minä olemme ol-
leet hyvin tiivis perhe ja turvanneet lujas-
ti toisiimme. Minttu on yhdeksän vuotta 
Ipoa vanhempi, ja oli itsestään selvää, et-
tä jos esimerkiksi kävin kaupassa, Minttu 
hoiti Ipoa sen aikaa. Kun Mintulla oli ka-
vereita kylässä, Ipo oli usein heidän jou-
kossaan. Kaverit tottuivat luontevasti sii-
hen, että Ervasteilla on tällainen erityi-
nen tyyppi. Minttu muutti kotoa 19-vuo-

tiaana. Hänellä on nyt oma perhe, jonka 
kanssa hän asuu sesonkiaikaan Lapissa, 
muulloin Tampereella.

Kun Ipo oli pieni, eräs kehitysvamma-
lääkäri sanoi, että kun poika on täysi-ikäi-
nen, mietitään hänelle itsenäistä asumis-
ta. Sanoin, että katsotaan sitten, kun Ipo 
on karvajalka, partasuu, viiksiniekka ai-
kuinen mies. Nyt kun hän on, luopumi-
sen ajatus ei tunnu yhtään helpommal-
ta kuin silloin, kun hän oli mussukainen 
vauva. Hän ei pysty sanallistamaan tar-
peitaan, ei huutamaan huoneestaan eikä 
painamaan nappulaa, että tänne tarvit-
taisiin joku. Ipo istuu tuolissaan, kun hä-
net siihen jättää. Pelkään, että asuntolas-
sa hän jäisi vain säilöön.

Niin kauan kuin Luoja suo voimia, 
Ipo asuu kotona minun kanssani. Tekee-
kö tämä minusta hirviöäidin, joka ei anna 
lapsensa itsenäistyä? Käytänkö valtaani 
lastani kohtaan väärin? Ajattelen, että en. 
Rakastan lastani niin, että sydämeen sat-
tuu, ja hoidan häntä rakkaudesta. Mut-
ta vaikka näin onkin, Ipon hoitaminen 
on niin sitovaa, että välillä on saatava la-
data akkuja ja tehdä omia asioita – tai ol-
la tekemättä mitään. Ilman tilapäishoitoa 
meidän perheemme olisi täysin hukas-
sa, elämämme olisi tosi vaikeaa. Mahdol-
lisuus tilapäishoitoon on aivan ehdoton 
meidän kaikkien hyvinvoinnille. v



43



44

En pitkään aikaan käyttänyt minulle 
myönnettyjä omaishoitajan vapaita yhtä 
kertaa lukuun ottamatta. Hoitaja oli to-
della mukava ja tarjoutui spontaanisti jo-
pa auttamaan lastani läksyissä. 

Tuntui kuitenkin järjettömältä, että 
me vanhemmat lähdimme kahden muun 
lapsen kanssa markettiin viettämään laa-
tuaikaa, kun esikoinen oli hoitajan kans-
sa kotona. Marketissa pyöriminen mui-
den lasten kanssa ei vastannut käsitystä-
ni ”vapaista”. 

Onneksi sosiaaliohjaajamme myö-
hemmin kysyi, miksi emme käyttäneet 
vapaitamme, ja kun kerroin syyn, saim-
me Kehitysvammaisten Palvelusäätiös-
tä vuodeksi hoidon kaikille lapsillemme. 
Ensimmäistä kertaa kymmeneen vuoteen 
pääsin mieheni kanssa elokuviin ja syö-
mään. Itse asiassa tuolla ensimmäisellä 

kerralla kävin ensin yksin syömässä ja uu-
destaan vielä mieheni kanssa. Syöminen 
ilman lapsia oli sanoinkuvaamattoman 
hienoa. Koen, että se vuosi antoi voimaa 
pitkäksi aikaa. Itse asiassa se antaa voi-
maa vieläkin, kun lapsemme voivat jo ol-
la keskenään kotona, jos vaikka käymme 
ostoksilla. Se oli niitä harvoja kertoja, jol-
loin todella koin, että ammatti-ihminen 
kuunteli toiveitamme ja välitti niistä (ja 
noudatti lakia). Meiltä ei myöskään vaa-
dittu kehitysvammadiagnoosia palvelun 
saamiseksi.

Kerran sen vuoden aikana meillä oli 
hoitaja, jonka ammattitaitoa vieläkin ih-
mettelen. En tiedä, miten hän keksi oi-
kean strategian leipoa kolmen lapsemme 
kanssa. Hän pisti esikoisen lukemaan re-
septin ja tytöt huolehtimaan muffinsien 
valmistuksesta. Olisihan hän voinut läh-

Tilapäishoito  
ja tilapäispakkohoito

Erika Sirén
Helsinki
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teä siitäkin, että kehitysvammaiset osaa-
vat vain leipoa, eikä heitä kannata pyytää 
lukemaan mitään, mutta jollain tavalla il-
man ohjeita hän keksi tismalleen oikean 
tavan lasten yhteistyöhön. Esikoisen koh-
dalla ajatus kehitysvammaisista näppäri-
nä ja luovina käytännön ihmisinä ei ihan 
pitänyt paikkaansa. Hän oli varsin kurja 
käytännön asioissa, eikä leipominen oli-
si onnistunut yhteistyönä muulla tavalla 
kuin hoitajan keksimällä.

Tilapäishoito ei kuitenkaan  
ratkaise kaikkia ongelmia

Monien ammatti-ihmisten suhtautumi-
nen tilapäishoitoon on kummallista. Ti-
lapäishoito on hieno asia, kun perhe sitä 
haluaa, mutta ammattilaisille se vaikuttaa 
olevan itsestäänselvyys, johon vanhempia 
on syytä painostaa, jos perheessä on kehi-
tysvammainen. 

Kun kerroimme esikoisen hoitavalle 
lääkärille onnenpotkustamme saada hoi-
taja kaikille lapsillemme omaishoitajan 
vapaiden ajaksi, hän neuvoi, että meidän 
olisi syytä viettää aikaa muiden lastem-
me kanssa, kun autistimme on hoidossa. 
En koe autistiesikoistamme riipaksi, jo-

ka estää normaalien asioiden harrastami-
sen muiden lasten kanssa. Tilanne voi to-
ki sellainenkin olla, mutta silloin sitä tus-
kin tarvitsee perheelle kertoa. 

Myös terveyskeskuspsykologi suostut-
teli itsepintaisesti meitä hankkimaan tila-
päishoitoa esikoisellemme, kun mainitsin 
mielestäni yksiselitteisesti, etten koe mei-
dän tarvitsevan tilapäishoitoa enää. Kä-
vin hänen luonaan toisen lapseni kans-
sa aivan muusta syystä kuin perheemme 
loppuunpalamisen vuoksi. 

Itse asiassa en ole enää moneen vuo-
teen käyttänyt mitään ulkopuolisia hoi-
tojärjestelyjä. Esikoisella on henkilökoh-
tainen avustaja vapaa-ajalla, mutta sehän 
ei ole mitään hoitoa, vaan mahdollistaa 
hänen toiveidensa toteuttamisen. 

Kun lapsemme olivat pienempiä, 
kaikki tilapäishoitokokemuksemme oli-
vat hyviä, osa erinomaisia. Tilapäishoito 
ei kuitenkaan ratkaise kaikkia ongelmia, 
vaikka sitä ratkaisuksi kaikkiin ongelmiin 
tarjotaankin. Se ei esimerkiksi poista lap-
sen haastavaa käytöstä. Siihen pitäisi saa-
da muuta apua, enkä todellakaan tarkoita 
lääkkeitä, jotka ovat toinen ammattilais-
ten tarjoama patenttiratkaisu kaikkeen, 
mitä autistilapsen kanssa eteen tulee. v



46

Minulla on alusta asti ollut se periaate, et-
tä muutkin kuin minä osaavat hoitaa ke-
hitysvammaista lasta. Meidän Sandram-
me on nyt 25-vuotias, ja hän on ollut pie-
nestä asti tilapäishoidossa. Ensin hänen 
tilapäishoitonsa järjestettiin Ylisen kes-
kuslaitoksessa, mutta kun Tulppaaniko-
ti 1990-luvun alussa aloitti toimintansa, 
hän on ollut useimmiten siellä tilapäis-
hoidossa.

Meillä on Yliseltä hauskoja muisto-
ja. Kun Sandra oli nelivuotias, siellä ei ol-
lut muita yhtä pieniä lapsia, ja hänestä tu-
li isompien lellikki. Kerran, kun menim-
me hakemaan Sandraa kotiin, oli grillattu 
makkaraa. Sandran edessä kohosi iso kasa 
makkaroita, koska kaikki halusivat grilla-
ta hänelle. Isommat lapset tahtoivat myös 
hoitaa Sandraa, laittaa häntä nukkumaan 
ja kanniskella ympäriinsä. Sitä piti vähän 

rajoittaa, vaikka Sandra oli hyvin tyyty-
väinen palveluun.

Meillä ei ole huonoja kokemuksia tila-
päishoidosta, mutta jos vertaan Ylistä ja 
Tulppaanikotia, olihan Ylinen laitosmai-
nen. Tulppaanikoti oli kodinomainen ja 
siellä oli hoidossa vähemmän lapsia ker-
rallaan. Ehkä siksi hoitajilla oli enem-
män aikaa lasta kohti. Tulppaanikodissa 
oli ihana henkilökunta, työntekijät olivat 
iloisia ja asiaansa paneutuvia. Toisaalta ai-
na kun haimme Sandraa Yliseltä, hän oli 
aurinkoinen ja iloinen, ja hänellä oli pal-
jon ihmisiä ympärillään. Joskus samalle 
jaksolle sattui hänen omanikäisiään lap-
sia, mutta hän ei ottanut heihin kontak-
tia. Hänellä oli tapana kulkea jonkun hoi-
tajan kanssa, kun tämä teki töitä.

Ainoa negatiivinen kokemus oli, kun 
Sandra ja toinen kovapäinen down-neiti 

Muutkin osaavat hoitaa lastamme

Sinikka Urbanski
Tampere
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laitettiin Tulppaanikodissa samaan huo-
neeseen. Sandra oli säyseä lapsi, mutta 
ei sietänyt, jos toinen koski hänen tava-
roihinsa. Tytöt laitettiin sitten eri huo-
neisiin, mutta Sandra ei vuoteen suostu-
nut menemään Tulppaanikotiin. Se ei ol-
lut henkilökunnan vika.

Kesäisin Sandra on käynyt aina kah-
della leirillä, toisen maksan itse, ja toisen 
maksaa kaupungin omaishoidon tukitoi-
misto.  Sandra on enimmäkseen käynyt 
leireillä Kuuslahdessa ja Aitoossa. Kun 
olin työelämässä, otin lomani niin, että 
Sandran leiriviikot osuivat sille. Minul-
la on oikeus olla muutakin kuin kehitys-
vammaisen hoitaja, ja halusin, että loma-
ni olisi oikeasti loma. 

Sandra jättäminen ensimmäisen ker-
ran tilapäishoitoon otti koville. Itkin ja 
mietin, että teinkö väärin – kotonahan 
lapsen pitäisi olla. Mutta kun sain hoi-
dosta kotiin aurinkoisen lapsen, ja koko 
muukin perhe voi paremmin, ajattelim-
me, että tilapäishoito on asia, jonka avul-
la me kaikki jaksamme.

Vaikka Sandra on helppo ja viihtyy 
paljon itsekseen, hänen hoitamisensa voi 
käydä raskaaksi. Hän heräilee öisin ja tu-
lee katsomaan, kun me mieheni kanssa 
nukumme. Se tarkoittaa, että myös minä 
herään joka yö. Meillä ei myöskään edes 
viikonloppuisin nukuta enää kuuden jäl-

keen, koska Sandra herää aikaisin. Hän 
köpöttelee ympäriinsä ja juttelee, vaa-
tii aikaa. Vaikka hän on iältään aikuinen, 
hänestä on joka päivä huolehdittava kuin  
3 – 4-vuotiaasta, hänen välipalansa, ruo-
kansa, ulkoilunsa.

Sandran sisko, Linda, on nyt 28-vuo-
tias. Hän on aina ollut hyvin suojeleva 
Sandraa kohtaan, ja hän ottaa Sandran 
aina mukaan, jos hän menee ystäviensä 
kanssa jäätelölle tai elokuviin. Viikko sit-
ten kysyin saunan löylyissä Lindalta, mi-
ten hän on kokenut elämänsä tässä koto-
na. Hän kertoi, että lapsena hän oli mus-
tasukkainen, kun kaikki hääräsivät San-
dran ympärillä, eikä häntä huomioitu. 

Tilapäishoidosta Linda kertoi ole-
vansa hyvin kiitollinen, koska me olim-
me hänen kanssaan hoitojaksojen aikana. 
Hän tiesi saavansa kerran kuukaudessa 
olla pelkästään minun ja mieheni kanssa. 
Linda muistaa yhdessäoloamme hyvällä. 
Keksimme aina jotakin luontevaa kivaa. 
Teimme pyöräretkiä, kävimme piknikil-
lä ja shoppailemassa, ja joskus läksimme 
mieheni vanhempien luokse Forssaan.

Linda ja Sandra ovat käyneet yhdessä 
Kehitysvammaisten Tukiliiton sisaruslei-
rillä. Linda oli noin 10- ja Sandra 7-vuoti-
as. Leirillä oli tarkoitus katsoa, minkälai-
nen heidän suhteensa oli. Saimme palaut-
teen, että Lindasta näkee, ettei Sandran 
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hoitaminen tai hänen kanssaan olemi-
nen rasita Lindan kehitystä. Se oli minul-
le ihana tieto. Meillähän aina, jos esimer-
kiksi läksin kauppaan, Linda jäi Sandran 
kanssa, mutta muissakin perheissä isom-
mat lapset katsoivat pienempien perään. 

Minun mielestäni Sandran taival tila-
päishoidossa on ollut aika tasainen. Mi-
nusta on kiva, että Tulppaanikodissa teh-
dään hänen kanssaan monenlaisia asioi-
ta. Sandran kanssa on käyty festareilla ja 
kirppareilla. Jos he menevät kauppaan, 
Sandra ottaa mukaan oman rahapussin 
ja käyttää sitä. Olen itse maksanut San-
dran Jari Sillanpään konserttiin Tampe-
re-taloon, jonne Tulppaanikodin työn-
tekijä vei hänet. Sandra on kova tanssi-
maan, hän pitää Tulppaanikodissa esityk-
siä muille. Viiden viime vuoden ajan olen 
toivonut Sandralle enemmän liikuntaa, ja 
hänen kanssaan tehdään kävelylenkkejä 
hoitojaksojen aikana.

Sandra asuu vielä kotona, ja joskus mi-
nulla on siitä huono omatunto, kun joku 
viranomainen vihjaa, että eikö hänen olisi 
aika itsenäistyä. Viimeksi kehitysvamma-
neuvolassa sanoin napakasti, että päätäm-
me siitä Sandran kanssa yhdessä. Itsenäi-
sestä asumisesta vihjailu tarkoittaa hyvää 
ja ajatellaan Sandran parasta. Mutta ku-
ka voi tietää, mikä on hänen parhaansa? 
Eniten minua pelottaa itsenäisessä asu-

misessa, että Sandra unohdetaan johon-
kin nurkkaan, koska hän on niin kiltti ei-
kä osaa vaatia itselleen mitään. 

Olen voimakkaasti äitihahmo, hoidin 
myös vanhempiani heidän vanhetessaan, 
nyt he kumpikin ovat jo kuolleet. Äitini 
oli samanlainen huolehtija kuin minäkin. 
Jos Sandra asuisi muualla, olisin sellainen 
äiti, että hän olisi viikonloput kuitenkin 
meillä. Pikku hiljaa viikonloput pitkittyi-
sivät, ja lopulta maksaisimme turhaan jos-
takin paikasta, jota Sandra ei käytä. Mut-
ta tilapäishoidon merkitys meidän per-
heellemme on joka tapauksessa ollut se, 
että sen avulla me olemme jaksaneet. 

Aina, kun olemme hakeneet Sandran 
hoitojaksolta, olemme kaikki olleet le-
vänneitä, niin minä ja avomieheni kuin 
Linda kotona asuessaan, ja Sandra itsekin. 
Jos tilapäishoito ei olisi sujunut niin hy-
vin, en tiedä, miten olisimme pärjänneet. 
Tarvitsimme aikaa Lindalle ja omille asi-
oillemme. Alkuaikoina tilapäishoitojak-
soja piti aina erikseen anoa, ja meille oli 
juhlaa, kun Sandralle myönnettiin sellai-
nen. Tavallisesti läksimme hotelliin, jotta 
pääsimme kokonaan pois kodista. Linda 
oli aina mukana, oli aikaa hänelle. Mut-
ta ei tilapäishoito sitä tarkoittanut, et-
tä matkat ajoittuivat vain hoitojaksolle. 
Myös Sandra on paljon reissannut kans-
samme, onhan hän yksi meistä. v
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Miikka syntyi vuonna 1995. Hän vam-
mautui hoitovirheen vuoksi vaikeasti: 
neliraajahalvaus, kehitysvamma, näkö-
vamma ja vaikeahoitoinen epilepsia. Me 
rakastamme Miikkaa yli kaiken ja halu-
aisimme, että hän olisi mukana kaikes-
sa. Välillä on kuitenkin kerättävä voimia, 
koska vastuu Miikasta kestää seitsemän 
päivää viikossa ja 24 tuntia vuorokaudes-
sa. Voimia toisi, jos voisi jonkin aikaa olla 
niin, ettei huoli painaisi eikä olisi kiirettä. 

Miikan tilapäishoito alkoi siitä, kun 
hän noin 1 – 2-vuotiaana oli viikon hoi-
dossa Ylisen tuolloisessa keskuslaitokses-
sa, jotta saimme viettää kesälomaa tyttä-
riemme kanssa. Tyttäristä toinen oli 3,3 
vuotta vanha ja toinen viisituotias. Tila-
päishoitopaikkana Ylinen oli ongelmalli-
nen. Miikka pääsi jaksojen aikana vajoa-
maan omiin maailmoihinsa, ja sain tehdä 

kuukauden töitä saadakseni Miikan ta-
kaisin tähän maailmaan. 

Miikka tarvitsee paljon huomiota, il-
man sitä hän hajoaa omiin maailmoihin-
sa. Kotona olemme aina puhuneet Mii-
kalle, nostaneet häntä istumaan ja pitä-
neet meidän muiden seurassa. Paikassa, 
jossa on paljon hoidettavia, hän jää hel-
posti syrjään, koska hän ei pysty ilmaise-
maan tarpeitaan. Ylisellä hänelle ei synty-
nyt turvallisuuden tunnetta. En halunnut 
jättää häntä sinne.

Sain alkuvaiheessa Miikan joskus vii-
konlopuksi Kehitysvammaisten Palvelu-
säätiön Tulppaanikotiin tilapäishoitoon. 
Pelkään Miikan puolesta, koska hän on 

Anne Heikkinen
Ylöjärvi

Välillä on kerättävä voimia

Hannu, Anne ja 
 Miikka-poika.
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täysin riippuvainen toisen ihmisen hoi-
vasta, mutta Tulppaanikodissa hoito oli 
yksilöllistä, ja luotin siihen. Miikan kans-
sa mentiin ja kuljettiin, ja välillä Miikka 
oli jopa ainoa hoidettava. Hänestä näkee, 
jos hän on ollut hyvissä käsissä. Hän on 
tässä maailmassa ja haluaa kovasti kertoa 
hoitojakson asioista. Hän ilmaisee hy-
väntuulisuutta ilmeillä ja eleillä.

Kun Miikka oli pieni, myös äitini ja 
isäni hoitivat häntä. Nyt Miikka on kas-
vanut niin isoksi, että hänen nostelunsa 
ja muu hoitonsa on heille liian raskasta. 
Tarvittaessa he pystyvät olemaan Miikan 
kanssa korkeintaan muutaman tunnin. 

Jossain vaiheessa saimme kotiin Ke-
hitysvammaisten Palvelusäätiön perhe-
lomittajan. Vaikka perhelomittajat olivat 
ihania ja ammattitaitoisia, minun oli aina 
vaikea jättää Miikkaa toisten hoiviin. Va-
paat olivat kuitenkin tärkeitä, koska pys-
tyimme silloin keskittymään Miikan sis-
koihin. He joutuivat luopumaan monis-
ta asioista pikkuveljensä takia, mutta he 
eivät pidä siitä, että sanon näin, koska 
Miikka on heillekin tärkeä. 

Ylöjärven kaupunki antoi luvan per-
helomittajan varaamiseen viimeksi kuu-
si vuotta sitten, vuonna 2007. Sen jälkeen 
en oikeastaan ole voinut pitää vapaata 
hoitotyöstä. Miikan isä ja minä erosim-
me seitsemän vuotta sitten, ja siitä lähti-

en olemme Miikan siskojen kanssa teh-
neet kaiken hoitotyön keskenämme. Mii-
kan siskot ovatkin nuoruudestaan huoli-
matta olleet Miikan omaishoitajia. Kun 
he hoitivat Miikkaa, olin huolissani hei-
dän jaksamisestaan.

 
Olennaista on luottamus

Vanhempi siskoista ryhtyi 18-vuotiaana 
Miikan omaishoitajalomittajaksi. Kun 
Miikka oli hänen hoidossaan, minä yleen-
sä tein töitä tai opiskelin. Nykyisin Miik-
ka käy tilapäishoidossa kerran kuukau-
dessa Kehitysvammaisten Palvelusäätiön 
ryhmälomituksessa Nummikodin Huis-
keessa. Se on melkein kotimme vieressä, 
joten olen tarvittaessa voinut käydä kat-
somassa Miikkaa hoitojaksojen aikana.

Ennen tilapäishoito kesti kaksi vuo-
rokautta, mutta nyt se on supistettu yh-
teen. Miikka lähtee Nummikotiin lauan-
taina kello 16 ja jakso päättyy sunnuntai-
na kello 18. Siinä ei ehdi tehdä juuri mi-
tään. Lauantai menee Miikan tavaroiden 
pakkaamiseen ja lähdön odotteluun, ja 
jäljelle jäävä aika on liian lyhyt irtautumi-
seen ja voimien keräämiseen. 

Joskus käymme nykyisen mieheni 
kanssa kaupungilla syömässä, elokuvis-
sa tai tyttärien luona kylässä, mutta har-
voin tulee lähdettyä mihinkään. Miehe-
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ni Hannu Rahkola muutti luoksemme 
ja hän on Miikalle Hannu-iskä. He tule-
vat hyvin toimeen keskenään. Liikumme 
paljon kolmestaan, koska otamme Mii-
kan mielellämme mukaamme. Koska em-
me tiedä, paljonko Miikalla on elinvuo-
sia edessään, toivon, että hän nauttii elä-
mästään. 

Olemme käyneet Porin jatseilla ja 
kummitätini luona Hämeenlinnassa, ke-
säteatterissakin Miika oli mukana. Ker-
ran vuokrasimme Kehitysvammaisten 
Tukiliiton Malikkeelta juoksurattaat La-
pin-reissulle. Nukuimme teltassa, ja täl-
lä matkalla tyttäretkin olivat mukana. Il-
man heitä olisi ollut hankalaa, koska Mii-
kan peseytymisessä ja muussa hoitami-
sessa piti olla monta kättä. Haaveilen, et-
tä edelleenkin voisimme reissata Miikan 
kanssa. 

Toisaalta matkat ilman Miikkaa ovat 
lepoa, koska silloin ei tarvitse huoleh-
tia mistään. Rentoutuminen ja matkas-
ta nauttiminen onnistuvat, kunhan tie-
dän, että Miikalla on kaikki hyvin. En 
edellytä, että Miikkaa hoidetaan tilapäis-
hoidossa samalla tavalla kuin minä häntä 
hoidan. On selvää, että asiat voidaan teh-
dä eri tavalla kuin kotona. Olennaista on, 
että pystyn luottamaan siihen, että miten 
toimitaankin, Miikalla on asiat hyvin. 

Kun Miikka sai tilapäishoitopaikan 

Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Num-
mikodista, olin tietysti iloinen, mutta en-
simmäisen hoitoviikonlopun edellä her-
moilin niin kovasti, että Miikkakin rea-
goi siihen. Hän sai kohtauksia ja yökkäi-
li. Ilmoitin, ettei Miikka tulekaan. Sitten 
mietin, voinko olla niin itsekäs, että halu-
an pitää Miikan vain itselläni. Mitä Miik-
ka haluaa? Ei ehkä olla äidin kanssa ko-
ko ajan? Minun on vaikea päästää irti po-
jastani, vaikka tiedän, että me molemmat 
tarvitsemme irtiottoa.

Nummikodissa kaikki on mennyt hy-
vin, ja olen toisinaan itsekin pystynyt le-
päämään Miikan hoitojaksojen aikana. 
Nyt kun hoitojakso on supistettu yhteen 
vuorokauteen kuukaudessa, olen kuiten-
kin pettynyt, enkä tiedä, onko siitä enää 
hyötyä. Kaupunki sanoi, että onhan meil-
lä mahdollisuus käyttää omaishoitajalo-
mittajaa, eli tytärtäni, mutta se on nykyi-
sen vaikea järjestää, koska hänellä on nyt 
oma perhe ja pieni lapsi. Lisäksi hän opis-
kelee päätoimisesti. 

On erittäin tärkeää, että kehitysvam-
maisen lapsen vanhemmilla on varmuus 
tilapäishoitopaikasta ja luottamus hoita-
jiin. Harvalla on ketään luotettavaa hoi-
tajaa lähipiirissä, joka suostuisi pienellä 
korvauksella olemaan vastuussa lapsesta 
koko ajan, niin että vanhemmat voisivat 
myös hengähtää. v
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Jesperin kymmenvuotissynttärit 2007. Minä kakun kanssa, Maija-Leena-mummi taustalla.



55

Jesper oli noin viisi kuukautta vanha, kun 
elokuussa 1997 muutimme hänen kans-
saan Oslosta Kaarinaan. Hänellä oli vai-
kea kehitysvamma, markkerikromosomi 
idic 15 ja siitä johtuen ensin infantiilis-
pasmeja ja sitten Lennox-Gastaut´n oi-
reyhtymän epilepsia hyvin lääkeresistens-
sissä muodossa. Lisäksi hänellä oli jo vau-
vana kehitysviive. Sain hänet kävelemään 
kahteen kertaan, mutta lopulta epilepsia 
vei häneltä senkin taidon. 

Suomeen palattuamme Jesper oli ko-
tihoidossa, mutta hän oli erittäin vaikea-
hoitoinen lapsi. Kun palasin töihin vuon-
na 2000, olisin tarvinnut hänelle hoito-
palvelun kotiin. Hoidon tapahtuminen 
kotona olisi ollut välttämätöntä siksi, et-
tä Jesperin kunto vaihteli päivästä toiseen 
huomattavasti. Kotona järjestetty hoito 
olisi mahdollistanut minulle työssä käyn-

Riittämätön hoito vie voimat
nin. Nyt jouduin usein lähtemään töistä 
kesken kaiken, kun Jesper oli sairastunut. 

Yhtälö oli mahdoton, ja jouduin jättä-
mään työni. Jos joku silloin olisi kertonut, 
että niin vaikeavammaiselle lapselle kuin 
Jesper oli, on mahdollista järjestää palve-
luasuminen kotona, olisin ilman muuta 
ryhtynyt hänen hoitajakseen. Siinä työs-
sä minulle olisi kuulunut myös vapaapäi-
viä, ja olisin voinut huolehtia jaksamises-
tani. Sen sijaan olinkin tilanteessa, jossa 
taloudelliset ja muut voimavarani olivat 
lopussa, enkä pyynnöistäni huolimatta 
saanut riittävästi sellaista apua, josta Jes-
perille ja minulle olisi ollut hyötyä. 

Meillä kävi joskus iltaisin MLL:n las-
tenhoitaja, ja Jesperillä oli tilapäishoito-
paikka perhehoidossa. Perhehoitaja suh-
tautui vaikeasti sairaaseen lapseen em-
paattisesti ja inhimillisesti, ja meillä on 

Maarit Snellman
Kaarina
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edelleenkin läheiset välit – mutta eihän 
perhehoidossa tapahtuva tilapäishoito 
useinkaan ole kuntouttavaa. Valitsin per-
hehoidon tilapäishoidon muodoksi, kos-
ka toinen vaihtoehto olisi tilapäishoi-
to laitoksessa. Siihen Jesper kuitenkin 
joutui, kun perhehoitaja ei enää jaksa-
nut hoitaa häntä. Hän oli ihana ja suloi-
nen poika, mutta myös vaativa hoidetta-
va fyysisesti ja tiedollisesti. Hänen hoita-
misensa vaati asioiden aitoa ymmärtämis-
tä sekä osaamista ja reagointikykyä. 

Vaikeista päätöksistä
kaikkein vaikein

Tilapäishoito laitoksessa jäi ainoaksi 
vaihtoehdokseni. Kun kävin laitoksessa 
katsomassa Jesperiä hoitojaksojen aikana, 
huomasin, että kukaan ei tehnyt hänen 
kanssaan mitään. Hän vain oli. Kun hän 
kerran joutui olemaan hoidossa tavallista 
pitempään, koska olin loukannut selkäni, 
hän ei suostunut enää katsomaan minua, 
kun kävin hänen luonaan. 

Jesper oli kotona tottunut normaa-
liin elämään, siihen, että meillä käy ihmi-
siä ja me käymme muiden luona ja ulko-
na eri paikoissa. Laitoksessa hänet ja hä-
nen tarpeensa ohitettiin. Ymmärrän, et-
teivät hoitajat voi emotionaalisesti sitou-
tua kaikkiin potilaisiin, mutta empatia on 

ammattitaitokysymys. Lähtöoletuksen 
pitäisi olla, että toinen on ihminen, vaik-
ka hän kuolaisi, tärisisi ja saisi kohtauksia. 
Empaattinen ihminen näkee toisen ihmi-
senä ja kohtelee häntä sellaisena, myötä-
elää, hymyilee ja kannustaa. 

Lopulta jouduin jättämään Jesperin 
kokonaan laitoshoitoon neljäksi vuodek-
si, koska en saanut kotiin riittävästi tar-
peisiimme sopivaa hoitoapua, eikä mi-
nulle liioin kerrottu muista vaihtoehdois-
ta – en siis edelleenkään tiennyt mahdol-
lisuudesta järjestää Jesperille palveluasu-
mista kotona. Minun oli käytävä töissä, 
ja vuorotyötä tekevälle vaikeavammai-
sen lapsen yksinhuoltajalle se on todella 
vaikeaa ilman ulkopuolista apua. Lisäksi 
eteen tulivat jaksamisen rajat. Jesper oli 
pakko jättää laitokseen vuonna 2004. 

Se oli elämäni vaikeista päätöksistä 
kaikkein vaikein. Sen teki entistäkin ras-
kaammaksi se, ettei kukaan työntekijä 
kysynyt Jesperistä mitään, kun hän jäi lai-
tokseen. Vaikka Jesper oli käynyt siellä ti-
lapäishoidossa ja oli jollakin tavalla hoita-
jille tuttu, olisi tarvittu siirtymävaihe, jos-
sa Jesperiin olisi tutustuttu oikeasti. Olin 
kirjoittanut hänestä pienen Minä Jesper 
Johan -kuvauksen, mutta en tiedä, lukiko 
sitä kukaan. 

Kun Jesper jäi laitokseen, minä puto-
sin kolmeksi viikoksi sänkyyn. En pysty-
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nyt nousemaan, koin olevani huono äiti 
ja pettäneeni lapseni. Voimani olivat lo-
pussa. En vieläkään tiedä, miten pääsin 
sängystä pois. Kai minun vain piti Jespe-
rin takia yrittää. 

Asumisen voi järjestää
palveluasumisena kotona

Kun iltaisin kävin laitoksessa Jesperin 
luona, koetin olla niin, etten passauta it-
seäni, vaan osallistun hänen hoitamiseen-
sa: syötän, juotan, vaihdan vaipan, vien 
suihkuun. Halusin osoittaa, että olen Jes-
perin hoidossa ja elämässä mukana. Koen, 
että en kuitenkaan tullut kuulluksi Jespe-
rin äitinä ja hänen asiantuntijanaan. 

Mittani täyttyi. Hain hänet takaisin 
kotiin vuonna 2008, neljän laitosvuoden 
jälkeen. Sain tuona vuonna sairaalan kun-
toutusohjaajalta tiedon, että Jesperin asu-
minen voi olla mahdollista järjestää pal-
veluasumisena kotona. Se oli ensimmäi-
nen kerta, kun kuulin asiasta, ja ryhdyin 
välittömästi ajamaan Jesperin muuttoa 

takaisin kotiin. Olin myös alkanut opis-
kella, etten putoaisi kärryiltä, ja sain kai-
ken ohella lopulta suoritettua akateemi-
sen tutkinnon erityispedagogiikassa. 

Jesperillä ja minulla oli kotona hyvä 
olla. Olimme saaneet sinne kaikki mah-
dolliset apuvälineet ja asianmukaista sai-
raanhoitoa, oma lastenneurologi kävi ko-
tona – pärjäsimme. Huomasin, miten Jes-
per nautti elämästä. Hän oli onnellinen ja 
jaksoi katsella ja keskittyä, kun kävimme 
kaupungilla. 

Pääsimme myös yhdessä lomalle, kun 
haimme ja saimme Epilepsialiiton loma-
jakson Rauhalahteen. Omasta jaksami-
sestani saatoin pitää huolta tilapäishoi-
don avulla. 

Ehdimme olla Jesperin kanssa yhdes-
sä vielä kaksi vuotta ennen hänen kuole-
maansa. Suurin apu näinä kahtena vuo-
tena oli ulkomaalaisvahvistuksemme eli 
henkilökohtainen avustaja – nigerialai-
nen sairaanhoitajaopiskelija. Avustajam-
me oli osaava ja aidosti Jesperistä välittä-
vä mies.  v
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Olemme saaneet pojallemme Samulille 
tilapäishoitoa kymmenen viime vuotta. 
Hän on käynyt alusta asti Kehitysvam-
maisten Palvelusäätiön ryhmälomituk-
sessa Leipätehtaalla Kemissä. Ensimmäi-
set hoitojaksot olivat kerran kuukaudessa 

viikonlopun ajan. Nyt hän on tilapäishoi-
dossa kolmen viikon välein.

Samulilla on diagnosoitu keskivaikea 
kehitysvammaisuus, jonka taustalla on 
vaikeahoitoinen epilepsia. Samulin epi-
lepsia kuuluu harvinaisiin epilepsioihin.

Samulin ja vanhempien lisäksi neli-
henkiseen perheeseemme kuuluu 12-vuo-
tias Julius. Hän on kaksi vuotta nuorem-
pi kuin Samuli. Julius on ymmärtänyt Sa-
mulia aina aika pitkälle, mutta myös hän 
on joutunut valvomaan öitä, kun Samu-
li huutaa. Pienenä Samuli raapi Juliusta, 
mutta nyt on paljon helpompaa. 

Julius on nähnyt niin paljon monen-
laista, sairaalaa ja palvelukotia, ettei hän 
hätkähdä enää juuri mistään. Samuli on 
vaatinut aina aikuisten huomion ja teh-
nyt asioita aikuisten kanssa. Kun hänellä 
lisäksi on aina ollut omat juttunsa, veljek-

Huippukeksintö, joka  
pelasti perheen

Virpi Ahonen
Kemi
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set eivät ole leikkineet keskenään, kuten 
muut pojat.

Tilapäishoito on mahdollistanut sen, 
että olemme voineet olla Juliuksen kans-
sa ja tehdä tavallisten perheiden tavalli-
sia asioita. Tilapäishoidon ansiosta Juli-
us on saanut elää myös tavallisen lapsen 
arkea. Kun Samuli on kotona, meidän ar-
kemme ei ole tavallista, vaikka sitä kuin-
ka yrittäisimme.

Perheet tarvitsevat 
tietoa tilapäishoidosta

Jos tarvitsemme pitempää tilapäishoito-
jaksoa, käytämme Kehitysvammaisten 
Palvelusäätiön perhelomitusta. Viimeksi 
käytimme sitä Kuuban-matkan ajaksi. Sa-
muli ja Julius olivat ensimmäiset kymme-
nen vuorokautta kotona perhelomittajan 
kanssa. Sen jälkeen apua toivat Julius me-
ni mummolaan ja Samuli Kivikankaan 
palvelukotiin. Olemme käyttäneet per-
helomitusta myös Juliuksen kanssa yhtei-
siin mummolamatkoihin. Kysymme aina 
tiettyä lomittajaa, koska meitä helpottaa, 
kun työntekijää ei tarvitse opettaa talon 
tavoille.

Perhelomitus on mielestäni huippu-
keksintö, ja olemme käyttäneet sitä niin 
kauan kuin tilapäishoitoa. Kukaan ei kos-
kaan kertonut meille perhelomituksesta, 

vaan kuulimme siitä sattumalta puskara-
dion kautta. Mielestäni kaupungin olisi 
pitänyt kertoa meille, että voimme hakea 
myös perhelomitusta. Miksi vanhempien 
pitää ensin itse tietää asioista? Onko niin, 
että jos kukaan ei osaa kysyä perhelomi-
tusta, kaupungilta säästyy rahaa? 

Perheille on kovaa joutua selvittä-
mään itse, mitä palveluja heille kuuluu ja 
miten niitä haetaan. Monet joutuvat li-
säksi valittamaan saadakseen jonkin it-
selleen kuuluvan palvelun.  Kunnat väsyt-
tävät vammaisten lasten vanhemmat sil-
lä, että tiedon ja palvelujen saaminen on 
tehty niin vaikeaksi. 

Olen ollut omaishoitaja vuodes-
ta 2003. Olemme aloittaneet järjestelyn, 
jossa Samuli asuu kolme viikkoa Kivikan-
kaan palvelukodissa ja viikon kotona. Jos-
kus hän menee ryhmälomitukseen suo-
raan Kivikankaalta, ja sieltä hän käy myös 
koulussa.

Olemme olleet tyytyväisiä perhelomi-
tukseen ja ryhmälomitukseen. Ryhmä-
lomi tuksessa Samulilla on ympärillään 
samat kaverit, joiden kanssa hän on pie-
nestä pitäen ollut myös koulussa. Jos hoi-
dosta on joskus ollut jotain sanottavaa, 
se on ollut aika pientä ja siitä on päästy 
eteenpäin keskustelemalla. Kokonaisuu-
tena hoito on sujunut hyvin. Samulilla on 
huonoja kausia ja parempia kausia, ja se, 
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kumpi on meneillään, vaikuttaa tietysti 
myös siihen, millaista tilapäishoidossa on. 

Meillä on kuitenkin ollut se etu, et-
tä yksi hoitajista tuntee Samulin monen 
vuoden takaa. Hän osaa nähdä, onko Sa-
mulilla kaikki kuten pitääkin. On tärke-
ää, että hoitajat tietävät, mikä kuuluu asi-
aan ja mikä ei. Siksi jokaisessa hoitopai-
kassa pitäisi olla ainakin yksi pitkän lin-
jan työntekijä, joka tuntee lapset. 

Nyt meidän perheellämme asiat ovat 
hyvin. Voi sanoa, että tilapäishoito on pe-
lastanut perheemme, koska se on autta-
nut jaksamaan. Kun on valvonut yöt toi-
sensa perään Samulin takia, arjen pyörit-
täminen on vaatinut paljon. On pitänyt 
jaksaa käydä töissä, hoitaa Samulin pik-
kuveljeä ja tehdä kaikkea muutakin. Vä-
lillä se on tuntunut liian isolta paletilta. 
Tilapäishoito on merkinnyt, että on voi-
nut elää ainakin yhden viikonlopun kuu-
kaudessa tavallista elämää. On voinut 
mennä vaikka Oulun Eden -kylpylähotel-
lin, tai olla kotona valvomatta ja mietti-
mättä öitä läpeensä.

Olemme kiitollisia tilapäishoidosta. 
Se on ollut meille tärkein kunnan palve-
lu, ja uskon, että se on sitä myös monille 
muille vammaisten lasten perheille. Toi-
von, että tilapäishoitoa kehitetään eikä 
supisteta. Tilapäishoidon avulla vanhem-
mat jaksavat hoitaa lastaan pitempään. v
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Aika on saanut lomittajan työssäni siivet, 
sillä työn aloittamisesta on jo 24 vuot-
ta; olen työskennellyt perhelomittajana 
9.10.1989 alkaen. 

Löysin allekirjoittamani sitoumuksen, 
joka liittyi lomittajien koulutukseen. Si-
toumuksessa luki, että Kehitysvammais-
ten Tukiliiton liittohallitus on valinnut 
minut kokouksessa 30.8.1989 kotipalve-
lukokeiluprojektiin määräaikaiseen työ-
suhteeseen lomittajaksi. Lomittajan työ 
on ollut mielenkiintoista ja vienyt muka-
naan.

Kaikki alkoi Tukiliiton järjestämäl-
lä viiden viikon täydennyskoulutuksella. 
Me kymmenen lomittajaa perehdyimme 
kehitysvammaisuuteen, apuvälineisiin, 
hoitotyöhön ja asiakkaan kohtaamiseen. 
Osalla meistä oli kodinhoitajan koulutus, 
mutta mukana oli myös parturi/kampaa-

ja, maatalouslomittaja ja myyjä. Soveltu-
vuus oli tärkeintä.

Itse tulin Ilmajoen kunnan kodinhoi-
tajan sijaisuutta tehneenä ”oikopolkua” 
pitkin mukaan. Pääsin nimittäin sellaisen 
henkilön tilalle, joka oli viime hetkellä 
perääntynyt koulutuksesta. Hallituksen 
jäsen, Ilmajokelainen Vilho Hirvilammi, 
tiedusteli kunnan johtavalta kodinhoita-
jalta sopivaa henkilöä pois jääneen tilal-
le. Tein vapaamuotoisen hakemuksen sil-
loiselle projektin vetäjälle Hannele Vuo-
riselle.

Tieto valinnasta tuli reilu viikko en-
nen täydennyskoulutuksen alkua. Vasta 
Tampereella koulutukseen tullessani ym-
märsin tarkemmin, mihin olin lähtenyt 
mukaan. Työsopimuksessa toimipisteen 
kohdalla luki Etelä- ja Keski-Pohjanmaan 
tukipiirin alue. Työaika oli periodityö, se 

Perhelomittajan työ 
vei mukanaan

Toini Anttila
Perhelomittaja, Ilmajoki
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oli terminäkin uusi. Minä kun aluksi luu-
lin, että työskentelen kodinhoitajana päi-
vätöitä tehden Ilmajoen, Jalasjärven ja 
Kurikan kehitysvammaisten perheissä…

Perustehtävä isoissa ja pienissä per-
heissä on ollut selkeä. Päivän rytmi pide-
tään samanlaisena ja rutiinit hoidetaan. 
Näin luodaan turvallinen olo perheenjä-
senille. Omalla persoonallani tuon kotei-
hin myös uusia asioita, kun vanhemmat/
omaiset lomailevat ja keräävät voimia. 
Pyrin kohtaamaan perheen ja erityistä tu-

kea tarvitsevan jäsenen yksilönä hänen 
odotuksiaan ja toiveitaan kuunnellen. 

Olen viisilapsisen sisaruskatraan kes-
kimmäinen. Perhetaustani ja hyvä poh-
jakoulutus antoivat riittävät eväät tehtä-
vään. Työperheiltä olen saanut lisätietoa 
diagnooseista ja hyviä käytännön vinkke-
jä hoito- ja hoivatöihin. Onnistuneet lo-
mitusjaksot ovat palkitsevia, ja on hienoa 
nähdä tuttu perhe vuosien tauon jälkeen.  

Aluksi nuori ikäni ja nimeni Toini ai-
heuttivat perheille epäselvyyttä. Kun per-

Ryhmälomituksessa tärkeää 
on yhdessäolo ja mukana 
tekeminen. Kuvassa 
perhelomittaja Toini Anttila  
ja Nella Katajamäki.

Antti Ekola
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heet saivat tiedon, että lomittaja-Toini 
tulee tekemään lomituksen, lähisuvulle 
oli saatettu murehtia: ”Miten sellainen 
iäkkäämpi nainen selviää vilkkaiden las-
ten kanssa?” Perheille työnkuvani on ol-
lut melko selvä alusta lähtien, mutta hei-
dän lähipiirinsä kommentteja perhelomi-
tuksesta olivat: ”Saatko tästä työstä palk-
kaa?”, ”Mitä teet työksesi?”, ”Oletko yö-
täkin täällä?” Kerran sain lasten isovan-
hemmalta kommentin työstäni: ”Mitä si-
nä nuori ihminen olet tällaisen ristin it-
sellesi ottanut?” ja jonkin kerran on ky-
sytty: ”Hoidatko lehmät myös?”

Joskus monilapsisessa työperhees-
sä muistan kerran ajatelleeni, että lasten 
kanssa kyllä pärjään, mutta nuo eläimet... 
Olin silloin useamman tunnin ajan pyy-
dystänyt perheen viittä karannutta lam-
masta, ja laumassa oli vieraampi, arka 
lammas. Onneksi perheen vauva nukkui 
tuon ajan tyytyväisenä päiväuniaan. En 
muista, kuinka lopulta sain lampaat ta-
kaisin laitumelleen, mutta tuon ajatuk-
sen muistan. 

Erään toisen kerran olin tekemässä 
lomitusta perheessä, jossa oli paljon leh-
miä. Ne hoiti tietysti maatalouslomittaja, 
mutta hän asui kymmenien kilometrien 
päässä. Eräänä päivänä tiedustelin talon 
vanhalta isännältä, miksi hän joutui otta-
maan nitroja päivällä. Hän kertoi, kuin-

ka navetassa lehmä oli poikinut ja hän oli 
vasikkaa siirtäessään rasittunut. Minä hä-
nelle ilmoitin, että tulee pyytämään mi-
nut apuun, jos uudelleen näin käy. Talon 
kolmen lehmän piti poikia vasta isäntävä-
en lomien jälkeen. 

Tottahan seuraava lehmä poiki myös. 
Minä tunnen paremmin hevosvarsat, 
mutta vastasyntyneen vasikan käsittele-
misen tuumasin olevan samanlaista. Puin 
isännän navettavaatteet päälle ja menin 
avuksi vasikan nostoon kärryille ja siir-
toon omaan karsinaan. Se sujuikin oi-
kein mukavasti, ja sisälle mennessä tämä 
vanha isäntä tokaisi minusta vaimolleen: 

”On siinä riskiotteinen nainen!” 
Moneen perheeseen, isoon ja pieneen, 

vanhaan ja nuoreen avun ja tuen tarvitsi-
jaan olen näinä vuosina tutustunut. Työ-
alueeni on laajentunut tukipiirin alueesta 
koko Suomeksi. 

Nykypäivän kulkemista helpottavat 
navigaattorit ja kännykät, mutta siltikin 
jännitystä saa joskus tilaamatta. Istuin 
työmatkalla Helsingin-bussissa, kun kul-
jettaja teki yllättäen lakon ja ajoi pysäkil-
le odottamaan poliisin tuloa. Hän koki 
tulleensa erään matkustajan taholta lou-
katuksi. Asia selvisi poliisien saavuttua, ja 
ehdin juuri sovituksi ajaksi perheeseen. 
Työ on tuttua kaikkialla, kunhan vain 
pääsee työperheeseen saakka. v
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Teema- ja harrastekurssit ovat osa Ke-
hitysvammaisten Palvelusäätiön tila-
päishoitoa. Sakari Söderström, Topi 
Tammisto, Ville Kannisto ja Aleksi Hol-
ma osallistuivat heinäkuussa 2013 Kun-
toa ja Iloa liikunnasta -kurssille Varalan 
urheiluopistossa Tampereella. Kurssilai-
set perehtyivät viikon ajan eri liikuntala-
jeihin ja terveellisiin elämäntapoihin. 

Olen saanut paljon kavereita

Kurssi alussa tutustuimme toisiimme ja 
kerroimme vetäjille, mitä haluamme kurs-
silta. Olemme uineet ja saunoneet, pelan-
neet sählyä ja koripalloa sekä paistaneet 
makkaraa ulkona. En tuntenut täältä etu-
käteen ketään, mutta olen saanut paljon 
kavereita, kuten odotinkin. Odotin myös, 

että saan tutustua henkilökuntaan.
Pidän Varalan urheiluopistosta ja sen 

ympäristöstä, tämä on mukava ja hieno 
paikka. Jos täällä järjestetään uudelleen 
tällainen kurssi, osallistun sille, mutta 
luulen, että voisin tulla tänne muutenkin. 
Maksoin kurssin itse, koska kotikaupun-
kini Porvoo ei enää maksanut sitä. Tyk-
kään leireistä, koska saan niillä aina uusia 
kavereita.

Kaikkein parasta tällä kurssilla on ruo-
ka! En osaa sanoa, onko kuntoni noussut 
täällä. Kun kunto nousee, paino laskee. 
Minua jännittää nousta vaa’alle. Paino 
nousee, jos syön karkkia. Sisko on edun-
valvojani, ja jos hän näkee kauppakuiteis-
ta, että olen ostanut karkkia, hän sanoo, 
että aijaijai. 

Minusta elämässä on tärkeintä, et-
tä on kaikenlaista toimintaa, johon voin 

Mielekästä tekemistä  
ja yhdessäoloa
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osallistua. Sitä toivon erityisesti kotikau-
pungiltani Porvoolta. Nyt se järjestää toi-
mintaa vain kouluikäisille. Tykkään myös 
työstäni. Käyn lounasravintolassa töissä 
poliisilaitoksen alakerrassa. Laitan ros-
voille sämpylöitä. 

Sakari Söderström
Porvoo

Odotin leiriä kauan

Tulin Varalaan mielelläni. Odotin tätä 
leiriä kauan. Olisin kyllä mennyt kurssille 
Aitoon koulutuskeskukseen, mutta hain 
sinne niin myöhään, etten enää mahtu-
nut mukaan. Äiti maksoi tämän leirin mi-
nulle omalla rahallaan. Täällä kunto nou-
see. Parhaita asioita on kolme. Kaikkein 
parasta on ruoka, suosikkini ovat kala-
ruoat. Toiseksi parasta on iltapala, ja kol-
manneksi parasta on liikunta. Olen hyvä 
sählyssä ja frisbeen heittämisessä.

Topi Tammisto
Tampere

Olen sählymies

Olen sählymies henkeen ja vereen, ja tu-

lin tänne Varalaan kurssille liikunnan ta-
kia. Tein torstaina sählyssä viisi maalia. 
Sähly on parasta, mutta lenkkeilen myös 
paljon. Olen saanut täällä uusia kavereita, 
ja ruoka on hyvää. Herkkuani ovat ham-
purilaiset ja pizza, mutta niitä täällä ei ole.

Käyn töissä Porvoon toimintakeskuk-
sessa, ja elämässä tärkeintä on elää Por-
voossa.

Ville Kannisto
Porvoo

Sähly on parasta

Pelaan Kokkolassa sählyä kerran viikossa. 
Sähly on aivan parasta! Harrastan myös 
jalkapalloa joukkueessa. Kokkolassa on 
hyvät mahdollisuudet pelata. Pidän myös 
keilaamisesta, ja haluaisin kokeilla nyrk-
keilyä. Siinä kasvavat hauikset ja tulee hy-
vä kunto.

Tulin tälle kurssille liikunnan takia, 
liikuntaa pitää olla. Olen pelannut sählyä, 
saunonut ja katsonut muiden kanssa lef-
fan, Risto Räppääjän. Täällä on ihan ki-
vaa, olen saanut Tomista kaverin.

Aleksi Holma
Kokkola
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Kehitysvammaisten Tukiliitto ja paikal-
liset kehitysvammaisten tukiyhdistykset 
perustettiin aikanaan ainakin kahta asi-
aa varten: kehitysvammaisten perheiden 
hoivan, hoidon ja tukitoimien edistämi-
seksi ja perheitten keskinäisen tuen lisää-
miseksi niin, ettei kenenkään tarvitsisi 
jäädä ongelmiensa kanssa yksin.

Kehitysvammaisten vanhempien kes-
totoivomus on ollut saada vammaiselle 
perheenjäsenelle sopivaa tilapäishoitoa. 

Tukiliiton näkökulmasta olen havain-
nut, että useimmat vanhemmat halua-
vat hoitaa ja huolehtia vammaisestaan it-
se. Näin haluttiin silloinkin, kun monil-
le perheille suositeltiin laitoshoitoa. Kui-
tenkin vanhemmat haluavat myös tila-
päishoitoa, monestakin syystä. Vanhem-
muus saattaa uuvuttaa, vammaisen hoi-
taminen on sekä fyysisesti että henkisesti 

raskasta. Jos ei saa välillä lepotaukoa, seu-
raukset saattavat olla kohtalokkaat. 

Kehitysvammaisten Tukiliitto oival-
si heti perustamisen jälkeen, että tilapäis-
hoidon mahdollisuuksien lisäämiseksi on 
tehtävä pioneerityötä. Niinpä tukiyhdis-
tykset järjestivät kerhoja ja leirejä, jotka 
olivat vaihtelua ja virkistystä vammaisil-
le, mutta samalla lepohetki vanhemmille. 
Myös seurakunnat järjestivät aktiivisesti 
tällaisia tilaisuuksia kotona asuville kehi-
tysvammaisille. Tukiliitto aloitti leiritoi-
minnan 1970-luvun alussa. Kerho- ja lei-
ritoiminnalla ei kuitenkaan ollut tietoista 
tilapäishoitotehtävää, vaan tarkoitus oli 
antaa virikkeitä ja vaihtelua. 

Laitosten, nimenomaan keskuslaitos-
ten, alasajo pakotti viranomaiset miet-
timään, miten perheet jaksavat. Avo-
huollon hoito- ja hoivamahdollisuuk-

Katkeaako napanuora koskaan?

Sirkka Merikoski
Kehitysvammaisten Tukiliiton toiminnanjohtaja 1968 – 2003



68

sia oli erittäin vähän. Niitä lisättiin, mut-
ta tarpeeseen nähden liian hitaasti. Vas-
ta 1980-luvulla valtakunnallisessa sosiaa-
li- ja terveyshuollon suunnitelmassa oli 
maininta ja suositus, että jokaiselle koto-
na kokopäiväisesti vammaista ja pitkäai-
kaissairasta hoitavalle pitäisi antaa mah-
dollisuus yhteen vapaapäivään kuukau-
dessa. Suositus jäi lähes kuolleeksi lain 
kirjaimeksi. 

Avohuollon yksiköitä lisättiin, mut-
ta vaikka vammainen oli osan päivää toi-
mintakeskuksessa, päivähuoltolassa, kou-
lussa tai muualla kodin ulkopuolella, vas-
tuu hoidosta oli aina kaksi kolmasosaa 
vuorokaudesta vanhemmilla. Lisäksi oli 
oltava valmiudessa kuljetustehtäviin aa-
muin illoin. Tätä näkökulmaa viran-
omaisten oli vaikea ymmärtää – tuskin ai-
dosti ymmärsivätkään. Tukiliitto etsi kei-
noja tilanteen korjaamiseksi.

1990-luvulle tultaessa asenteet alkoi-
vat hiljalleen muuttua. Nähtiin, että lai-
toshuolto oli tullut tiensä päähän niin 
mielenterveyshuollossa, kehitysvamma-
huollossa kuin vanhushuollossa. Laitos-
hoitoa alettiin vähentää radikaalisti, jos-
kus jopa ilman, että varmistettiin avo-
huollon palvelut ja tukitoimet. Avainsa-
naksi tuli kotipalvelu. 

Kotipalvelun sisältöä laajennettiin. 
Keskiössä alkoi olla apua tarvitseva ihmi-

nen eikä niinkään koti. Kotihoidolla tar-
koitettiin ihmisten auttamista eikä kodin 
hoitamista. Raha-automaattiyhdistys on 
ollut vuodesta 1938 auttamassa järjestö-
jen harjoittamaa sosiaali- ja terveyshuol-
lon kehittämistä. Ilman sen tukea moni 
hanke olisi jäänyt toteutumatta. RAY ha-
lusi ryhtyä tukemaan järjestöjä, jotka ai-
koivat toteuttaa omia uusia suunnitelmi-
aan kotipalveluiden kehittämiseksi. Se 
kutsui joukon järjestöjä pohtimaan asi-
aa. Joukossa oli myös Kehitysvammaisten 
Tukiliitto. 

Pohdinnan tuloksena perustettiin jär-
jestöjen työryhmä, joka laati kannanoton 
Koti- ja tukipalvelujen tuottaminen jär-
jestöjen työnä -ohjelmaan. RAY alkoi tu-
kea tällaisia järjestöjen projekteja. Tuki-
liittokin sai osansa.

Alkoi perhelomitus, joka vielä tänäkin 
päivänä on olemassa. Perhelomitus alkoi 
kokeiluna, jonka tavoitteena oli, että kun-
nat ottaisivat sen omaksi toiminnakseen. 
Halukkaita kuntia ei kuitenkaan löyty-
nyt! Nyt toimintaa harjoittaa valtakun-
nallisesti Kehitysvammaisten Palvelu-
säätiö, jolle toiminta siirtyi Tukiliitolta 
2000-luvun alkupuolella. 

Onko perhelomitus tilapäishoitoa? 
Minun mielestäni on. Mitä sitten oli ja 
on perhelomitus? Se tarkoittaa sitä, että 
hoitaja tulee vammaisen kotiin ja vapaut-
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taa vanhemmat vammaisen ja muidenkin 
perheenjäsenten huoltamisesta ja hoivaa-
misesta. Useimmiten vanhemmat lähti-
vät oikeasti lomalle. Perhelomittaja an-
toi heille noin 5 – 7 vuorokauden loman. 
Perhe vammaisineen, muine lapsineen, 
kissoineen, koirineen oli lomittajan hoi-
dossa. Viikon aikana hän teki noin kuu-
kauden työajan. Järjestely poikkesi täysin 
kunnallisesta kotipalvelusta. Sitä ei julki-
sella puolella oikein ymmärretty, eikä tai-
dettu pitää edes mahdollisena.

Ammattiyhdistysliikekin arveli järjes-
telmän olevan laitonta ja rikkovan työ-
ehtosopimuksia. Suuri yleisö epäili, et-
tei moiseen työrupeamaan löydy työnte-
kijöitä. Epäilyksistä huolimatta Kehitys-
vammaisten Tukiliitto kuitenkin aloitti 
kokeilun – rämäpäisesti, ennakkoluulot-
tomasti ja jopa yltiöpäisesti. Se rikkoi to-
tuttuja rajoja lähtemällä kehittämään ti-
lapäishoitoa perheiden ehdoilla. Ja kuin-
kas sitten kävikään! Aluksi toiminta 
oli kokeilua, josta ja jonka vaikuttavuu-
desta tehtiin raportti. (Anu Kallio, Iha-
na loma! Perhelomittajakokeilu vuosina 
1989 – 1992). 

Työntekijöitä löytyi, työsuhteet olivat 
ja ovat suhteellisen pitkiä. He hyväksyi-
vät poikkeuksellisen työrupeaman. Lo-
mittajat olivat alusta lähtien täystyöl-
listettyjä. Laskimme Tukiliitossa, kuin-

ka paljon kunnat säästivät, jos perhe jak-
soi viikon loman turvin hoitaa vammais-
taan kotona vuoden eteenpäin.  Summa 
oli useita miljoonia markkoja, markka-ai-
kaa kun elettiin. 

Tilapäishoidon/perhelomittajatoimin-
nan aloittaminen oli Kehitysvammaisten 
Tukiliitolta ennakkoluuloton, rohkea ja 
oikeaan osunut palvelumuoto. Olen iloi-
nen, että liitto onnistui niin hyvin per-
heiden ehdoilla tapahtuneen – ja toivot-
tavasti yhä tapahtuvan – toiminnan uran-
uurtajana.

Miten on nyt? 

Asuntoja, asuntoloita ja palvelukoteja on 
nyt paljon enemmän kuin 1990-luvulla. 
Niinpä perinteisen perhelomituksen tar-
ve kehitysvammaisille aikuisille voi olla 
vähenemään päin. Lapsuudenkotinsa ul-
kopuolella asuvat kehitysvammaiset nuo-
ret ja aikuiset vierailevat vanhempiensa 
luona ehkä useinkin. 

Olisikohan niin, että nyt kehitysvam-
maisten vanhemmat ovat tavallaan tila-
päishoitajina ja antavat muun muassa pal-
velukotien ja asuntoloiden työntekijöille 
hengähdystauon? Vai ovatko nämä ”ko-
tivierailut” osoitus siitä, ettei napanuora 
vanhempien ja heidän kehitysvammais-
ten lastensa välillä koskaan katkea? v
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Tampereella omaishoitajan lakisääteiset 
vapaat järjestetään kaikille omaishoita-
jille, jotka haluavat käyttää ne. Lakisää-
teisen vapaan toteuttamiseksi Tampe-
reen kaupunki järjestää asiakkaan sijais-
hoidon. Vapaa järjestetään täysinä vuoro-
kausina esimerkiksi tilapäishoitokodissa, 
perhehoitona ja leireillä tai palvelusete-
lillä. Palveluseteli on vaihtoehto niille asi-
akkaille, jotka eivät pidä lakisääteistä va-
paata täysinä vuorokausina. Palveluseteli 
sopii vapaankäyttömuodoksi esimerkiksi 
niille asiakkaille, jotka eivät halua lähteä 
pois kotoa tai vanhemmat haluavat, että 
lapsi saa sijaishoidon kotiin.

Tilapäishoidolla tuetaan vammaisen 
tai sairaan henkilön kotona asumista tar-
joamalla perheelle mahdollisuus lepoon 
ja virkistykseen. Perheiden tarpeet lyhyt-
aikaishoitoon ovat hyvin erilaisia. Van-

hemmat tarvitsevat lyhytaikaista hoitoa 
omaishoidon vapaajärjestelyihin ja äkil-
listen tilanteiden hoitojärjestelyihin. Eri-
ikäisille lapsille toivotaan erilaista hoitoa, 
esimerkiksi kouluikäisille enemmän ryh-
mätoimintaa, mikä tukisi heidän itsenäis-
tymistään ja sosiaalisia suhteitaan. Lap-
sen kannalta on luonnollisesti tärkeää 
myös se, että hoitopaikka pysyy samana. 

Lakisääteiset vapaat 
jäävät käyttämättä

Suuri osa lapsen tai nuoren omaishoi-
tajista ei käytä lakisääteisiä vapaita lain-
kaan. Perheet, jotka käyttävät vapaita, ei-
vät monesti käytä niistä kaikkia. Laki-
sääteiset vapaat jäävät käyttämättä, kos-
ka omaishoidettavan tarpeisiin sopivaa 
hoitopaikkaa ei ole löytynyt tai sopivassa 

Tilapäishoito omaishoitajan  
tukena arjessa

Katariina Somppi
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hoitopaikassa ei ole vapaata paikkaa. Li-
säksi sijaishoito pitää varata niin ajoissa, 
ettei sitä aina ole mahdollista suunnitella 
riittävästi etukäteen. Omaishoitajat toi-
vovat saavansa lakisääteisen vapaan ajaksi 
sijaishoidon kotiin, jotta lapsen tai nuo-
ren ei tarvitse lähteä tutusta ympäristöstä 
omaishoitajan vapaan ajaksi. 

On tärkeää, että jokaiselle omaishoi-
toperheelle löytyisi ainakin yksi heidän 
tarpeitaan vastaava lakisääteisen vapaan 
käyttömuoto. Perheet käyttävät useim-
miten vain yhtä vapaan muotoa, koska he 
haluavat, että hoitopaikka ja hoitaja ovat 
tuttuja. Tutut hoitajat tietävät lapsen tai 
nuoren tarpeet, eikä heille tarvitse joka 
kerta kertoa samoja asioita hoidon suju-
misen turvaamiseksi. 

Omaishoitajat toivovat vapaajär-
jestelyihin räätälöityjä ratkaisuja. Tila-
päishoitopaikkoja tulisi löytyä eri asia-
kasryhmille. Lisäksi mahdollisuuksia saa-
da sijaishoitoa kotiin haluttaisiin lisää. 
Omaishoitajat toivovat omaan elämänti-
lanteeseensa sopivia lakisääteisen vapaan 
palveluja ja tilapäishoitopaikkoja, jotka 
olisi suunnattu myös muille asiakasryh-
mille kuin kehitysvammaisille. 

Kunnan tarjoamat palvelut ovat liian 
suppeita ja joustamattomia, eivätkä palve-
lujärjestelmän aikataulut aina sovi yhteen 
perheiden tarpeiden kanssa. Omaishoi-

tajien jaksamisen kannalta olisi tärkeää, 
että kunnan järjestämät palvelut kohtai-
sivat palvelutarpeen kanssa. Näin palve-
luja käytettäisiin enemmän. Sitä kautta 
omaishoitajien jaksamista tuettaisiin, ja 
he jaksaisivat hoitaa lastaan kotona mah-
dollisimman pitkään. Lapsen omaishoi-
don turvaaminen on sekä edullinen että 
yleensä lapselle itselleen paras hoitomuo-
to, koska omassa kodissa ovat tutut ihmi-
set ja tuttu ympäristö. 

Palveluita kehitettäessä ja tarjottaes-
sa on tärkeää huomioida asiakasperhei-
den yksilölliset tarpeet, elämäntavat ja 
elämäntilanteet. Lapsen vammaisuus tai 
sairaus ei ole sellainen yhteinen tekijä, jo-
ka oikeuttaisi käsittelemään perheitä yh-
denmukaisena ryhmänä, jolla on yhteiset 
ominaisuudet, tarpeet ja olosuhteet.

Lakisääteiset vapaat eivät turvaa 
omaishoitajan jaksamista

Omaishoitotyö on niin sitovaa, että 
omaishoitajan lakisääteinen vapaa, kolme 
vuorokautta kuukaudessa, ei ole riittävä 
tuki arjessa jaksamiseen. Yksinhuoltajat 
ja ilman tukiverkostoa elävät omaishoita-
jat kokevat vapaan riittämättömäksi, kos-
ka se saattaa olla ainoa tapa saada erityis-
lapsi tai -nuori hoitoon ja aikaa itselle.  

Lapsen tai nuoren omaishoitajat, jot-
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ka kokevat lakisääteiset vapaat riittäväk-
si tueksi arjessa jaksamiseen, saavat hoi-
toapua läheisiltään. Omaishoitajat, jotka 
saavat hoitoapua läheisiltä, käyttävät laki-
sääteisiä vapaita harvemmin kuin hoita-
jat, jotka eivät saa apua läheisiltä. Lähei-
siltä saatava hoitoapu on merkittävä teki-
jä, kun mietitään omaishoitajan jaksamis-
ta ja siihen vaikuttavia tekijöitä.

Omaishoitajien kohdalla on tärkeä 
huolehtia siitä, että he saavat palveluja, 
joiden he kokevat tukevan arjessa jaksa-
mistaan. Tällä tavalla voidaan tukea per-
heen hyvinvointia sekä lapsen asumista 
kotona. Kotona asuminen omaishoitajan 
antaman avun turvin on kunnalle huo-
mattavasti edullisempi vaihtoehto kuin 
pysyvä laitoshoito. 

Voisiko tilapäishoitoa ajatella myös 
erityislapsen tai -nuoren oikeutena? Heil-
lä on myös oikeus itsenäistyä omasta ko-

dista ja päästä välillä lomalle perheestään 
kavereiden sekä muiden aikuisten seu-
raan. Eihän tavatonta ole sekään, että 
lapsi tai nuori itse ilmaisee halunsa men-
nä välillä lomalle tilapäishoitopaikkaan. 
Tällöin vanhempien olisi tärkeä tukea 
lapsen tai nuoren omaa halua tilapäishoi-
toon. v

Kirjoittaja on työskennellyt palveluohjaajana 
Tampereen kaupungin omaishoidon tuen  
toimistossa ja on tehnyt opinnäytetyön  
ylemmässä ammattikorkeakoulussa lasten  
ja nuorten omaishoitajien jaksamisesta.

Lisätietoja: Niukkala, K. 2012.  
Palvelujen kehittäminen lapsen tai nuoren 
omaishoitajan jaksamisen näkökulmasta.  
Tampereen ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. 
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Tilapäishoidon merkitys perheellemme on suuri. 

Tilaispäishoito on vaikuttanut muun muassa seuraaviin asioihin:
– erityisemme harjoittelua itsenäisyyteen
– tie/väylä/keino napanuoren katkaisuun
– nuorellemme antaa mahdollisuuden kaverisuhteisiin ja kavereiden tapaamiseen
– hengähdyshetki vanhemmalle → jaksamisen tuki
– aika sisaruksen/puolison/itseni/sukulaisten/ystävien huomioimiselle
– opettelua irtiottoon
– nuoren oma juttu
– hoitajaverkoston luomisen/kehittämisen keino ja väylä
– testausta kodin ulkopuolisen asumisen vaihtoehtoihin
– tulevien asuinkumppaneiden etsiminen/reitti kämppisten löytymiselle
– asumistarpeen konkretisoituminen viranhaltijoille/palvelujärjestelmälle
– vaihtelua kotielämään
– laadukasta yhdessäoloa kavereiden kanssa
– elämyksiä/aktiivista toimintaa
– kuntoutuksellinen näkökulma:uinti, seisomateline…
– sosiaalisen verkoston muotoutuminen/vahvistuminen
– vaihtoehto lakisääteisille omaishoitovapaille

PIA YLISUVANTO
Rovaniemi

Tilapäishoidon merkitys
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Onko auttanut minua ja perhettäni  
jaksamaan arjessa:
– silloin kun se toimii, se auttaa jaksamaan arjessa
– se on välttämätön osa vaativaa perusarkeamme

Millaiset ovat erityisemme  
kokemukset tilapäishoidosta?
– silloin, kun palvelu on toimiva ja erityisemme elämäntilanteeseen sopiva palvelu, 

se on erityisemme iloasia, mieluinen vaihtelu ja kavereiden kanssa vietettävä 
yhdessäolon aika, mistä myös muu perhe iloitsee

– silloin, kun se ei toimi, se on suruasia, eikä se anna, vaan kuluttaa. Sinne ei halua 
lähteä. Jos meillä vanhemmilla on myös tunne, että asiat eivät toimi lukuisista 
muutostoiveista ja -kokeiluista huolimatta, on siirryttävä seuraavaan vaiheeseen eli 
etsimään meidän erityisellemme sopivampaa vaihtoehtoa. Se on rankkaa.

Millaista tilapäishoitoa toivomme?
– meidän erityisellemme kuhunkin elmäntilanteeseen sopivaa vaihtoehtoa; pienenä 

ihmisenä kotiin tuotavaa, myöhemmin ryhmälomitusta - pienimuotoista, 
lämminhenkistä, osaavien ihmisten taidoilla tuotettua palvelua, jossa henkilöstön 
vaihtuvuus on mahdollisimman vähäistä. 

– huippuosaavien ja suuren motivaation omaavien ammattihenkilöiden johdolla ja 
teoilla tuotettua palvelua, joka on myös vaikeavammaiselle räätälöitävää, yksilön 
tarpeet täyttävää laadukasta tilapäishoitoa.

– monimuotoisuus ja monipuolisuus.


